
El cost total és de 55 milions

El MEC financiará la 2a. fase
del BUP i l'escola de Deià

Plàcid Perez

El gabinet de premsa de la Delegació
del Ministeri d'Educació i Ciencia de Ba-
leers (MEC), ha fet arribar a "Veu de Sóller"
Ia relació d'obres d'infraestructura educati-
va previstes per l'any 1990, l'execució de
les quals suposen un desemborsament to-
tal de 2.940 milions de pessetes. Aquesta
quantitat serà invertida en obres de cons-
trucció o d'ampliació de centres escolars
d'EGB, de BUP i de FP de les tres Illes.

Seller

D'acord amb aquestes inversions, el
MEC es farà càrrec de les obres d'amplia-
ció de l'Institut de BUP "Guillem Colom Ca-
sasnovas" de Sóller, amb un pressupost xi-
frat en 25 milions de pessetes. L' ampliació
consistirà en la construcció de la segona
planta de l'edifici que construi l'Ajuntament

i la dotació dels serveis corresponent,
inclose !a calefacció

Deià

Les obres programades per l'any 1990
preveuen també la construcció d'un nou
edifici escolar a Deià, amb capacitat per
tres unitats d'EGB. El cost d'aquest edifici
srà de 30 milions, aportats íntegrament pel
MEC. La nova escola sera ubicada al solar
cedit a propòsit per l'Ajuntament.

Execució

Aquestes obres seran adjudicades en
subhasta pública segons un concurs con-
vocat pel Ministeri, a Madrid, les bases del
qual seran publicades en el BOE. Una ve-
gada adjudicades, els constructors hauran
d'iniciar les obres dins el corrent any 1990, i
disposaran d'un període d'un any per exe-
cutar-les.

1-1 . Perillosissima capficada del Sóller
T.O.

Desencís i tristes festes pel seguidor lo-
cal. El Seller tan sols va poder empatar da-
vant l'Hospitalet (a la foto el gol den Xiu),
resultat agravat pels exits inesperats de Is-
leho i Constància. Manquen tres jornades i
tot està per decidir. Diumenge el Seller viat-

ja a Ferreries a on li es imprescindible pun-
tuar. Atenció així mateix als Porto Cristo—Fe-
lanitx, Constancia—Maganova i Santa Pon-
ca—Isleño. Vuerem el que dona de si agues-
ta trascendent i apassionant jornada futbo-
lística. Es parla aquest dies d'una possible
fusió Peguera—Santa Ponça. Si això  es con-
firmes, el descens afectaria tan sols a tres
equips.
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El Govern Autònom ha
tret a exposició pública les
Normes Subsidiàries del
planejament urbanístic sus-
pes el passat mes de de-
sembre. Aquests normes
pretenen ser un instrument
de planejament urbanístic
del sell no urbà dels munici-
pis de les Illes, fins i tant no
sigui aprovat el Catàleg
d'Espais Naturals.

En el nostre municipi,
aquestes normes deixen
sense efecte les delimita-
cions i paràmetres vigents
fins ara segons el Pla Gene-
ral d'Ordenació Urbanística
(PGOU), pel que fa al sel no
urbà i als polígons urbanit-

M.I.

Segons ens han confirmat
els responsables d'aquesta
indústria, a fábrica de teixits
"Mayol, S.A." ha fet suspen-
sib de pagaments aquesta
mateixa setmana. Els seus
darrers esforços els han inver-
tit en intentar trobar una sorti-
da als greus problemes eco-
nòmics que tenia l'empresa.

Les últimes gestions les
han realitzat a través del Go-
vem Balear. Hi havia la possi-
bilitat d'aconseguir una re-

zables programats i no-pro-
gramats sense Pla Parcial
aprovat.

En concret, queden eli-
minades les zones "agrícoles
intensives", els urbanitzables
programats d'Es Garrigó, el
Camp de sa Mar, Immobi-
liària Alcázar i Hostal Es
Port, a més dels no-progra-
mats de Ses Argiles i de
Sa Cimentera.

Així, per tant, a més dels
nuclis urbans, només que-
den vigents els polígons ur-
banitzables programats de
Can Pati i Es Campet, així
com el Poligon de Serveis
de Son Puce. A la resta del
sel agrícola se li atorga un
grau de protecció molt supe-
rior al previst en el nostre
PGOU.

conversió del deute a través
de l'ISBA, entitat Iligada al
Govern Balear, que hagués
pogut garantir la continuació
de la producció, i també a tra-
yes d'una entitat bancária.

La fábrica "Mayol S.A." a
principis dels anys 80 va re-
novar la maquinària i estava
en condicions de poder seguir
endavant i dedicar-se a la
producció de teles per a la
confecció de roba en exclus-
siva.

Donada la importància de
Ia notícia, l'ampliarem la set-
mana que ve.

Gregori Puig server
premiat per

l'Ajuntament
de Ciutat

Gregori Puigserver experimenta
amb els estucats.

Gregori Puigserver Arbona,
mestre d'obres solleric, ha es-
tat elegit per la Junta Rectora
del Patronat Municipal de la
Vivenda, depenent de l'Ajun-
tament de Ciutat, com a autor
de la millor obra de rehabilita-
ció. En conseqüència, el Pa-
tronat ha acordat atorgar-li el
premi corresponent a la V Edi-
ció dels Premis de Rehabilita-
ció que convoca aquest orga-
nisme. El premi li ha estat
concedit "por su labor en el
campo de investigación de
técnicas tradicionales de
construcción". Gregori Puig-
server fa temps que es dedica
a aquesta tasca, centrada en
els darrers temps a la tècnica
dels estucats en fred. Puigser-
ver ha realitzat les obres de
restauració de l'edifici de la
Misericòrdia i den Can Fàbre-
gues de Ciutat.

Redactades les Normes Subsidiàries
del Pla d'Ordenació

La Immobiliària "Alcazar" tendrà
més problemes per urbanitzar

"Ca les Animes" fa suspensiô
-de pagaments

Futbol 286.775 pts. a benefici de la Creu Roja

Durant aquestes
festes s'han realitzat

diferents actes en
ajut de la Creu Roja.

Un d'ells fou
l'espectacle que oferí

el Grup Ambient al
teatre Alcàzar, el qual
suposà 151.175 pts.

de benefici.
Amb els Bonsais que

s'exposaren a Can
Cuixf, la venda i rifa

d'exemplars, els
voluntaris de la Creu
Roja aconseguiren

135.600 pts.
Aquests dies s'han
entregat ambdues

quantitats a l'entitat.



El Temps
Estació de sa Vinyassa

Davallada preocupant
del tou d'aigua

de les fonts

Temperatures

Maxima 27,5 ° dia 16
Minima 9,2 ° dia 12

Segueix sense ploure i aquesta sequedat comença
ha ser preocupant perquè amb lo que duim d'aquest
any sols han caigut 214 litres d'aigua, i si tenim en
compte que també a la tardor passada apenes va
ploura, ens trobam amb un déficit molt important de
pluja.

Estam a mitjant mes de Maig, i el tou d'aigua de les
fonts ha començat a minvar perillosament. Si no plou i
no fa una bona saó d'aquí a l'estiu el problema de
l'aigua pot ésser dramàtic pels próxims mesos, i això
que encara els ciutadans no mos n'han presa gens,
quan ho fassin, com diu la dita popular, podrem ven-
dre les cases i anar a floquer.

Però de moment tenguem confiança amb que plo-
gui aviat; els pronòstics d'aquesta setmana parlen de
certa inestabilitat, tant de bo que aquesta es conver-
teixi en una bona i abundant pluja. Ni som perillosos ni

hem insultat mai ningú
En el programa "Report"

que TV-Balears emeté
dimecres, dia 16 de maig,
dedicat al túnel de Sóller,
fou entrevistat un conegut
advocat solleric que, entre
d'altres coses, qualifica
com a "maleantes" totes
aquelles persones que
estaven en contra de la
construcció del túnel, i afir-
mà que "cabien totes dins
un taxi".

Gairebé ja hi estam
acostumats, perd el de
"maleantes" es un adjectiu
força curiós que potser
encara no ens havien dit
mai. Així, doncs, se'ns ha
acudit obrir el diccionari
de la paraula en qüestió, en
diu: "Individu actualment -
perillós per a la moralitat,
els bons costums o l'ordre
legal vigents a una comuni-
tat determinada".

Ves qui ha anat a parlar!!
Pel carácter de la paraula
potser és una de les perso-
nes més poc apropiades
per dir-la ja que, aquest
senyor, de bons costums i
de moralitat per a nosaltres
en té poques. Aixf, doncs,
no ens ho podia posar millor
per denunciar l'abocador
incontrolat que aquest sen-
yor té una mica niés amunt
del col.legi Es Puig i on es

Ilancen, segons un informe
de la Policia local, la terra
que es treu del nostre esti-
mat forat.

Ja tenim un punt arre-
glat. Ara nomes ens manca
l'assumpte del taxi. Fent
una mica de memòria
recordarem que els Amics
de l'Entorn recolliren unes
4.000 firmes en contra del
projecte de port esportiu
a més, totes bones! Sem-
bla, id& amics lectors, que
feria falta una mica més que
un taxi i que un autobús.

Ja per acabar voldríem
donar un conseil a totes
aquelles persones que
pensen com aquest bon
senyor que ens insulté per
televisió: tots són punts de
vista i, talment com les per-
sones que els manifesten,
tots són de respectar. Així,
creim que això que ha fet
aquesta persona queda
fora de floc i que no són
maneres de dir les coses.

Ves a saber gué fa més
riure: fer una representació
de la inauguració del túnel a
Plaça, o donar una imatge
tan lamentable per televisió.
Almenys nosaltres no hem
insultat mai ningú...

Joventuts d'Esquerra
Nacionalista (PSM)

Veu de Soller
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-Avui

8 de maig del 1990
Divendres

Avui divendres, 18 de
maig, St. Teodot, St. Félix de
Cantalici i St. Venanci.

Demà St. lu i St. Joan de
Cetina i St. Pere Celestí.

Diumenge, St. Baldiri

Costumari

Sant Teodot era
taverner i per gracia divi-
na feia tornar l'aigua en
vi: Quan treia aigua del
pou de casa seva, quan
el poal arribava a les
seves mans, ja portava
vi. Els taverners l'invo-
quen i li demanen ajut
recitant:

"Sant Teodot gloriós,
feu-me fer els mira-

cles
que feieu vós." .
I seguint amb la idea

del miracle, quan un
taverner obria un negoci,
procurava que a la casa
on s'establia hi hagués
un pou.

primitiva
Sorteigd'ahir dijous,

dia 17 de maig

11	 19 34
36 39 44
-Comp. 5-

0.11.te.
Dijous,17-maig 	 03.614

Dimecres,16- maig 55.098

Dimcats,15-maig 	 99.237

Dilluns,14-maig 	 02.726
Diveadres,11-maig

42.456 (serie sa)

1

Radioaficionats
Uiurament de premis del "IV Concurs

Ciutat de &tiller en VHF"
Joan

El vinent diumenge, amb motiu del Iliurament de
premis del "IV Concurs Ciutat de Sóller en VHF", la
Secció Territorial Local de la Unió de Radioaficionats
Espanyols, té prevista una interessant matinal que
començará a les deu i mitja amb un concurs de radio-
localització, acabant amb un dinar de companyonatge,
en el transcurs del qual seran lliurants els trofeus, pla-
ques i diplomes de la darrera edició del "Concurs Ciu-
tat de Sóller".

PUNTS DE
VENDA

Seller: Estanc de Plaça.
Can Godo.
Can Pere Uuc.
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Llauner,
Botiga Sa Creu

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

Papeleria Chachi.
Fornalulx: Can Corona.
Deia: Es Forn.
Palma: Quiosc del Bom.

Estanc Plaça Fleming

Glosa
A.C.E.F.

De nom "Els Tarongers",
associació de veins
tanta basura cap en dins
no podem aguantar més.

Som de L'Horta i hortalà
vaig néixer de bona real;
ens va bé l'aigua del cel
pet-6 la bruta no ens hi va.

Fornalutx, Biniaraix a la porta,
el Port que va al progrés,
voleu convertir en basura
Ia barriada de L'Horta

Fomalutx amb el port esportiu
digue que era problema de Saler,
si l'aigua bruta et brolla
te la beus si ets tan viu.

En tantes urbanitzacions
que al Port volen crear,
Ia merda per a depurar
si no la podeu exportar
en feieu botifarrons.

Depurau al Camp de Sa Mar,
al Través o a Muleta
i si l'aigua us surt neta,
Ia podreu embotellar.

Serveis
lek..• 	 ...

Ajuntamentde Seller 	 630203/0204
Oficina Municipal del Pat 	 620101
Ajuntarnent de Fornautx 	 631901
Ajuntamentde Dai 	 629377
Jutiatde SCia• 	 630348
Notait 	 632611
Rata 	 €30602

PoiciaMunicpal 	 630203
PoliciaMunicpal-Urgtocies 633721
Guarcia CM 	 633203
Bombas 	 E32500

UnitatSanitala 	 633011
Creu Rora 	 630845
Mette de Guardia (Avisos) 	 633721

Macat 	 600231
Esonoada 	 630561
Canenai 	 631429
Resdencia-Hospici 	 630777
Depuradaa 	 630842
Comas 	 631191

Gas", s.a 	 630128
Server Funerari 	 630805

Gas's.a (avaias) 	 630198
Gas' s.a (Urgancies) 	 6311013

Locutaniaraix 	 630017
Obres de Pat 	 623316/69

A.S.C.P. (Ca'n aise) 	 632421
Ciculo Soierense 	 1231206
LaUnien•SaElotagueta• 	 630163
DetensoraSollerense 	 631556

Farocarri de Seller 	 833130
Ce 'Barons Mies' 	 630170
OeTranontana* 	 622061
Parada Taxis-EsPat 	 631384
PaadaTaxis-Stier 	 63171
N'aida TaAs-Sa Tare 	 EG1379
Autccars Licmpart 	 202125
Autccars Sóler 	 632821
Autccas Repic 	 630567

TRENS

Pakne-Siller:06,00 -10,40- 13,0°-
15,15 - 19,45
Sókr-Paina.06,45 -09,15 - 11,50 -
14,10 - 18,30.

TRAMVIES

Sider-Pott05,55 - 05,55 - 07,00 -8,00 -
'09,00 - 10,00- 11,C0 -* 12,00 -
13,00 - • 14,00 - 15,-
16,00 - 17,0D- 17,55- 19,00 -20,00 -
'20,45
(21,CODiurnenges iFestius).
Pott-Med6,20 -07,30 -08,25- 09,30
-10z -11,-12,-1325-14,
- 15,30-16,30 - 17,33 - 18,30 - 19,3°-
20,20 -21,10
(21,20 Criumenges Festrus).
AVIS: Fis tramvies rnarcats art un*
anlaçen art las antadesy sorbdesdals
trens.

AUTOCARS

(Derld'abrilal 30desetembev)

Pakne-ValidamosseDeik
Ponde Selktr07 ,30- 10,00 - 12,00
16,15-19,30
Ponde Sóller-Deiti-
Valleentosse-Ptána:
07,33 -09,33*- 14,30- 16,00- 18,00.
Nie-Ponde Stfler08,15 - 10,45 -
12,45 - 17,-,15 .

Valdsmosse-Pstios.C6,00 - 10,00
15,00 16,33 - 18,33

Sóller-PortdePolienca:09,03.
Ponde Sókr-Portde Palença.09,30.
Ponde Pollema-Stiler16,00.

BARQUES

Ponde Sekar-Sa Calabre:
10 ,C0 - 15,00
Sa Calabre-Ponde &der
12,- 16,45.

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntament (Policia Murscpal) vos
indicaran la tarmáciaa
laquai vos pcdeu

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:

4.000 Pts.
Estranger: 6.500 Pts.
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Assemblea de la Parroquia de Sant
Bartomeu 1990

Diumenge a Sa Capelleta
La Parròquia de Sant Bartomeu es disposa, un any més, a celebrar

Ia seva Assemblea anual de revisió i programació de la vida eclesial.
"Amb la paraula i la vida comuniquem l'Evangeli". Aquest es el le-

ma programàtic de la trobada, que s'iniciarà a les 9 del mati, amb la pu-
jada al Monestir de l'Olivar (Sa Capelleta).

Fetes les inscripcions es llegirà la memória del curs i presentarà un
qüestionari per treball de grups, que es posara en comú abans de di-
nar.

Una gran paella, compartida en un clima de germanor i festa, dis-
posara per el debat i votació de propostes el capvespre.

L'Eucaristia, a les 18 h. sera el punt culminant de l'Assemblea.
Tots som Església i tots estam convocats a participar-hi. El Con-

sell parroquial de Pastoral i una Comissió votada per a tal fi son els
responsables de la seva preparació; el Poble de Déu, amb la seva par-
ticipació, és el qui fa i celebra l'Assemblea.s

PLANCHISTERIA CRESPI
SERVICIO DE CHAPA, PINTURA Y

MECANICA CON LA GARANTIA DE
TALLERES PROPIOS

Y PERSONAL ESPECIALIZADO.

SERVICIO DE GRUA PERMANENTE
C/. Fontanellas, if. 14	 Telf. 63.16.80 	 SOLLER



Revenja a Sa Calobra
Fa tretze mesos els

qui signam impedirem per
mecanismes legals que la
família Ensehat encapça-
lada pel seu membre
González Ortea usurpas
un troç del camí públic
que va del Ilogaret de Sa
Calobra a Tuent. No cre-
guerem just que una per-
sona per esser diputat au-
tonómic i tenir certes
influències se pogués
apoderar del que fa
segles és de tothom. La
resposta d'aquella gent
fou utilitzar les seves
influències per montar una
campanya de desprestigi
contra noltros a base de
callúmnies. Ja en el seu
moment confiarem amb la
justicia que posteriorment
s'ha encarregat de de-
mostrar que totes les acu-
sacions contra noltros no
eran més que una cortina
de turn per tal d'amagar la
pretençió dels Ensefiat de
fer una nova usurpació
damunt un camí públic.

Ja estavem advertits
de que ens vendria una
revenja i aquesta ha arri-
bat. González Ortea apro-
fitant el seu càrrec de
consellef insular ha mani-
pulat el Conseil Insular de
Mallorca i ha fet que
aqueixa institució qües-
tionàs una de les nostres
instal.lacions, envaint les
competències municipals.

No per ordenar el port
de Sa Calobra sinó per
"ajusticiar" els germans
Vicens Colom.

Damunt aguets fets
volem aclarir:

1. La instal.lació qües-
tionada és un discret
quiosc de fusta noble i

cobert de bruc desmon-
table. Té les funcions de
segona barra auxiliar
adherida a unes cons-
truccions ubicades dins
un solar que forma part de
Ia urbanització Port de Sa
Calobra.

2. Les nostres ins-
tal.lacions estan fetes a
base de materials propis
de la zona. Son obra del
prestigiós arquitecte Va-
lenti Sorribas i concorden
amb les directrius dades
per l'autor de la urbanit-
zació Antoni Parietti i te-
nen sentència favorable
del Tribunal Suprem.

3. L'actitud pseu-
do-ecologista de Gonzá-
lez Ortea i Catalina Ense-
rot és més que dubtosa
tenint en compte que la
seva família té en cons-
trucció un xalet il.legal a
l'usurpat hort de Can
Maiet sense Ilicència mu-
nicipal ni cap tipus de
permis i que esta clara-
ment fora d'ordenació.

4. Es una estafa que
una institució com el Con-
sell Insular de Mallorca
que ha estat presentada
al poble com a defensora
de la democracia i impul-
sora de l'autonomia sigui
manipulada de forma tan
escandalosa per dirimir
revenjes entre veinats.

5. Seguirem defensant
el que és just i legítim in-
tentant sortir de la nostra
indefensió clavant l'admi-
nistració autonòmica i de
l'abus de poder de Gonzá-
lez Ortea i la família Ense-
fiat. I si és necessari acu-
direm als tribunals.

Germans Vicens Colom

Port

Cultura

Maria de Lluc Sosa i Joana Rufian foren investides Valentes Dones

El pregoner, Caries Constantino,
defensà la conservació de l'entorn

Millora l'estat sanitari
de les aigiies de la badia

Segons els primers resul-
tats analítics obtinguts en-
guany per la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social,
l'estat sanitari de les aigües
de les platges de les Illes Ba-
lears acompleix les direc-
trius establertes per la Co-
munitat Econòmica Europea
(CEE).

Aquests resultats òptims
es deuen al fet que ens tro-
barn a principis de la tempo-
rada turística, ja que les

mostres han estat preses
entre el 15 d'abril i el 12 de
maig.

Dels 109 punts controlats
a un total de 69 platges de
les quatre illes, nomes tres
d'ells han donat uns resultats
poc satisfactoris. Aquests
punts són: un a Palma No-
va, un altre al Port de
Pollença, i un tercer a Camp
de Mar.

Pel que fa al Port de
Sóller, els resultats han estat
bons, i sembla que s'ha ex-
perimentat una Ileugera millo-
ria respecte a l'any anterior.

Weccefee cgeePeAvYNA.
SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL

TORNEIG D'ESCACS 1989
Sistema Suis

S'obrielterminid'inscripció:
del 19a126demaig(finsales 19h.)

Nota: El torneig correspon al que s'hauria d'haver cele-
brat el mes de desembre, que no es pogué dur a
terme a causa de les obres de reforma del local.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
China, 7- Teléfono 63 01 32

Sont Joume, 7 - Teléfono 63 12 86
FABRICA: Illeto, 48 - Co'n Tabolet - Tel. 63 06 51

GELATERIA CAN PAU
Especialitat en gelats, granitzats,

llet preparada i panets
Plaça Constitució, 1 4 - SOLLER

BAR-RESTAURANTE

CA N'ANTENA
Cerrado runes

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

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCION

A DOMICILI

Tel. 633049/630387

MON ANIMAL
Tenda

Perruqueria canina
Plaza Meircado, esquina calle Vives. Tel. 633619
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P.P.

Una massiva assister-Ida
de públic s'enregistra a
l'església de Sant Bartomeu, el
passat divendres, per escoltar
el pregoner d'enguany, Cades
Constantino, metge solleric
especialista en l'aparell diges-
tiu. Prèviament, s'havia proce-
dit a la investidura de les Va-
lentes Dones d'enguany, na
Maria de Lluc Sosa i na Joa-
na Rullan.

Maria de Uuc i Joana foren
saludades per les Valentes
Dones de l'any anterior i, se-
guidament, Ilegiren al públic
les composicions literàries que
les acrediten com a represen-

tants de les dones solleriques
durant tot l'any 1990.

El pregó

Carles Constantino enllestí
un pregó sobri, molt documen-
tat i, sobretot, clar i a l'abast
de tothom, insistint una vega-
da més en la desmitificació de
la forma de vida de la societat
sollerica de mitjan segle XVI,
quan es produi la invasió de la
nostra Vall.

Constantino dividí la seva
intervenció en quatre parts di-
ferenciades. En l'apartat inicial,
feu un elogi dels pregoners
que el precediren i definí les U-
nies basiques de la seva inter-
venció. Seguidament, en con-

sonancia amb el seu camp de
coneixements, el pregoner
s'endinsa en la relació detalla-
da del tipus d'alimentació que
s'acostumava en el segle XVI,
ja sia d'origen animal o vege-
tal, fent especial esment en els
cereals i el vi, sense oblidar les
espícies utilitzades com a
conservants ni els plats tipics
del moment. A continuació, i
seguint la mateixa linia, Cons-
tantino enumerà les pestes i
epidèmies que pati la nostra
vall a partir del segle XIV, i re-
lata les mesures sanitàries que
s'adoptaren per evitar la con-
taminació, aixi com les mesu-
res higièniques i curatives que
s'aplicaven. Finalment, el pre-
goner acaba fent una encesa

defensa de l'entorn, del pai-
satge, de l'ecologia, del medi
ambient, i dona un toc d'aten-
ció a la necessitat de conser-
var el nostre terme municipal,
evitant construccions excessi-
ves i edificacions que es con-
tradiguin amb l'entorn. •

Concert

Tanca l'acte del pregó la
coral Pro Musica Chorus,
que oferí una extensa mostra
del seu variat repertori musi-
cal. Tot i que l'acústica de la
nau eclesial no ajudà a resaltar
les qualitats vocals dels seus
components, el concert fou
despedit amb una rlarga ova-
ció del públic.

ESTIU ESPORTIU 90
la Escola Esportiva

d'Iniciació al Bàsquet
Dirigida a: Al.lots i al.lotes de Saler o residents a

Sóller.
EDATS DELS PARTICIPANTS: de 8 a 13 anys.
Dates de desenvolupament
de l'activitat: 	 del 3 de Juliol al 28 d'Agost.
Dies d'activitat: DIMARTS I DIJOUS.
Horaris: de 18'00 a 20'30 hs.
Lloc de l'activitat: Pista San Vicenç de Paul. Pistes del

Col.legi “Es Puig '.

Número de Places: 30 per grup.

Data d'inscripció màxima: 15 de Juny.
Quota: 2.000 ptes. (Tot el programa).

ORGANITZA:
CLUB DE BASQUET JOVENTUT MARIANA

Col.labora: Comité Comarcal de l'Esport Escolar

INSCRIPCIO/INFORMACIO:
BESTARD ESPORTS

ISi al basquet vols juger
a l'escola esportiva t'haurhs d'apuntarl

C/. Santfeliu, 8 A- 07012 Palma. Tels. 71 11 39-71 11 40



Amb gran nombre de participants 

El jurat del Ginkama Fotogràfic
adjudica dotze premis

M.I.

Aquestes passades testes, una de les activi-
tats que despertà més interés i participació fou el
I Ginkama Fotogràfic. Les fotografies més inte-
ressants ja han estat exposades a les Cases de
la Vila, i els guanyadors ja tenen el seu premi. La
nota principal fou el gran nombre de participants
que prengueren part en el ginkarna, 48 en total.
Els guanyadors es repartiren diferents premis:
Millor rodet: Pere Crespi

Millor foto: Emilio Muñoz
Foto de Sailer: Josefina Vázquez
Foto Original: Gabriel Marti
Foto del Tren: Rosa M. Ribot
Concursant solleric: Bartomeu Trias
Participant forà: Juan - F. Palmer
Rodet Infantil: Santiago Marqués
Foto infantil: Florencia Diaz
Concursant més jove: Enar M. Riera

Els quantiosos premis en metàl.lic han estat
possible gràcies al patrocini de Fuji Film, Ferro-
carril i Ajuntament de Sailer.

Els nins que vulguin
jugar a Futbol,
ja es poden apuntar

Els nins que vulguin jugar a futbol amb el C.F.
Seller, poden pasar a inscriurer's a la botiga "TOT ES-
PORTS", a I' horari habitual de comerç.

ALEVINS: Nascuts entre el 1 de gener de 1.979 i el
31 de desembre de 1.980.

INFANTLS: Nascuts entre el 1 de gener de 1.977 i
e131 de desembre de 1.978.

Tercera Edat

Carrosses, dinars, excursions i viatges

TOYOTA
C A 	 R Y

"Es tan sencillo ser exclusivo..."
Sólo TOYOTA puede pisar

fuerte en todos los terrenos.
Sólo TOYOTA puede atra-

vesar cualquier circuito, cual-
- quier autopista con la misma

facilidad.
- Y ahora, por fin, TOYOTA

reúne en una berlina toda su
experiencia en fabricar vehícu-
los robustos, duros, fiables,
junto a su capacidad de diseñar

los deportivos más lujosos, los
que disponen de los recursos
más sofisticados.

Sólo Toyota podía reunir,
en un solo coche, lo mejor de
todos sus coches. Así es el
TOYOTA CAMRY.

Un auténtico vehículo de
nuestro tiempo. Con el nivel de
prestaciones mecánicas que se
puede esperar de TOYOTA, el

TOYOTA

líder en tecnología multi-
valvular. Con el acabado y los
detalles, de serie, que han he-
cho famosos los deportivos
TOYOTA,
TOYOTA CAMRY, el heredero
tecnológico de años de investi-
gación y triunfos deportivos,
dentro y fuera del asfalto.

TOYOTA CAMRY. Sólo To-
yota podia hacerlo.

LA TECNOLOGIA DE LA SENCILLEZ

CRESPI AUTO, SA.
SERVICIO OFICIAL

C/. FONTANELAS, 14
TELE. 631680

SOLLER

EXPOSICION YVENTA
PLAZA MERCADO N° 1

TELF. 631762

Triomf dels "Almogàvers" al "Banc de Dades"
I. Paredes, C. Colom,
A. Crespíii. Perez

Els alumnes de l'I.B. "Guillem Colom Ca-
sasnovas" han quedat classificats en segon
Hoc al concurs de ràdio "Banc de Dades",
organitzat per RNE—R4 a les Illes Balears
amb la col.laboració de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports del Govern
Balear.

Hi han participat 24 instituts de tota
Mallorca que s'han anat enfrontant en suc-
cessives setmanes, des del febrer, al pro-
grama del capvespre "Total 4". El concurs
consistia en respondre preguntes de temes

academics, esportius i d'activitats organit-
zades per la Conselleria.

Els premis que han aconseguit l'equip
de Seller, anomenats "Almogàvers' sari: un
viatge d'una setmana a la Universitat d'Es-
tiu "Trobada amb la Ciencia" de la CIRIT;
3.500 pessetes en Ilibres, 20 discs de rock
en català; 60 camisetes i 140 entrades per
al concert de rock que se celebrará diven-
dres 18 al Camp d'Esports de Llucmajor a
les 1930 hores com a culminació del con-
curs.

Es podran trobar entrades a la taquilla al
Camp, una hora abans del concert; hi parti-
ciparan els grups: Sopa de Cabra, Ocultos,
la Fosca, els Pets.

Con sólo el 10% de entrada.
Y sin cuotas hasta Noviembre.

Renault 19
100 .000 pts menos

si nos deias tu coche usado.
Renault más cerca en:	

HERMANOS PALOU FRAU, S.A.

Isabel Il, 68. Tel. 630701. SOLER (Mallorca)

Se necesita
CAMARERO

Cafeteria
PAMERAS

INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTIUCAS

CAMBIE AL 220V.
41	

tlectral
Plaza Antonio Mauro, 10

Teléfonot 63 29 46
Teléfono 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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Túnel Grup Excursionista Concurs 

Prest començarà la perforació
a la banda de Sóller

G.M.

La setmana passada es
varen reanudar les obres
de preparació del terreny
per a la construcció del tú-
nel de Sóller vora el Pont
d'En Valls després d'unes
setmanes d'inactivitat.

Antoni Cuart, represen-
tant de la companyia con-
cessionària de l'obra,
declarava, fa uns dies, que
les obres de perforació
començarien d'aquí a molt
poc temps, quan arribi una
máquina perforadora de fo-
ra de l'Illa que ja es troba
en viatge.

Els problemes que van
sorgir al projecte inicial
consistents en que la pro-
ximitat dels accessos al
túnel a la banda de Sóller
amb la via del tren i l'exis-
tència d'una forta pendent
entre amdós feia necessà-
ria la construcció d'un mur
de contendió, i per aquest
motiu el servei del ferroca-
rril s'havia d'interrompre
durant uns tres mesos, va-
ren ser negats per Antoni
Cuart. Aquest va declarar
que "a la premsa li agrada
plantejar problemes que no
existeixen i llavors els
creen ells mateixos. A més
fa deu anys que Obres
Públiques va elaborar el
projecte tenint constancia

d'aquest fet, així que es
una sorpresa que a agues-
tes altures surgeiXi aquest
problema".

igualment Cuart va ne-
gar el fet que per a la
construcció d'aquest nou
vial es necessiti licència
municipal d'obres: "jo se-
guesc les instruccions de
Ia Conselleria d'Obres
Públiques com si fos un
treballador seu; [Jere, en tot
cas si fos necessária ja
/'hauríem so/licitada".

Cuart va tornar a rea-
firmar que la construcció
del túnel no porta retràs
respecte del pla previst.

Port Esportiu

Passant al tema del
Port Esportiu que la socie-
tat Marina Port de SóIler
preten construir a la badia
de SóIler, de la qual Antoni
Cuart n'és el representant,
va declarar que "el projecte
es troba aturat fins que
hagi sortit a la 1/um el pla
director de Ports Espor-
tius''.

Per últim, al demanar a
Antoni Cuart la seva opinió
sobre les manifestacions
organitzades per diferents
col.lectius en contra de les
construccions del túnel i
del Port Esportiu, va res-
pondre "ja en panarem un
altre dia", eludint el tema.

Solleric

Excursió a
Arta el tres
de juny

Redacció

Pel dia 3 de juny
s'anuncia la cinquena
excursió del 1990, que
seguirà l'itinerari se-
güent: sortida de Sailer
a les 8,30 del matí des
de la plaça d'Amèrica„
cap a Deià, Valldemos-
sa, Palma, Algaida,
MontuTri, Vilafranca,
Manacor, Sant Llorenç i
Artà. Hi haurà una atu-
rada a Valldemossa per
berenar, i una altra a
Algaida.

El dinar es fará al
restaurant "Can Faro", a
base de paella, llom
amb patates i xampin-
yons, postre i vi.

La tornada es fará
per la Colònia de Sant
Pere, Can Picafort, San-
ta Margarida, Llubi, In-
ca, Palma, Valldemossa,
Deiá i Seller. Hi [-laird
aturades a la Colònia de
Sant Pere i a Vallde-
mossa.
, En principi està pre-
vista la contractació de
110 places d'autobús,
dotats de calefacció. En
cas necessari, el núme-
ro de places podria
ampliar-se. La inscripció
està oberta a Can Toni
Réia, tel. 63.04.24, al
carrer de la Lluna, 27.

Una vegada passades les
Fires i Festes, a les quals par-
ticipà la nostra Associació
amb una carrossa alegarica a
les activitats de la nostra vida
quotidiana: jocs, distracccions
i "labores", reiniciam les nos-
tres activitats.

Dinar a Can Cremat

Divendres, 8 de juny, es
celebrarà un dinar de germa-
nor al jardi de Can Cremat per

celebrar l'arribada de l'estiu.
En acabar, s'entregaran les
ajudes econòmiques que La
Caixa i Sa Nostra han conce-
dit a la nostra Associació.

Esperam que el xef Joan
Ferragut se IluTrà com en
ocasions anteriors.

Excursions iviatges

El director de la Banca
March, Miguel Joy ens ha
comunicat que tenim permis

per realitzar dues excursions
als jardins de Sa Vall den
March, a Ses Salines, els dies

21 i 28 de juny.
Els socis interessats poden
apuntar-s'hi.

Dimarts, dia 22, surten
cap a Canàries amb una ex-
cursió organitzada per "Sa
Nostra" un bon nombre d'as-
sociats jubilats; i el dia se-
güent, dimecres, parteixen
cap a Austria i Baviera un altre
nombras grup.



Glosa

Veu de Sóller
Miguel Perelló

Cinquanta-una setmana fa
que me vaig presentar,
cinquanta-una vegada
he vingut per informar,
ses notícies que he tengudes
dignes de mencionar.

Orgullós me sentiré
si he lograt sa meva meta,
no vos he donat blat per xeixa,
ni xarop per vinagre,
he procurat fer-ho bé,
no crec que tengueu cap queixa.

Avui venc més estufat
ber juntament celebrar
allò que a Sóller va passar
en aquell onze de maig,
quan es moros decidiren
a n'es poble saquejar.

Ses festes han començades
un altre any per contar-ho,
com que va ploure dijorn
farem sa caragolada
que ja es tradició arraigada
per pobres i per senyors.

Amb ai-i-oli ben untats
I un bon vi per banyar-los,
menjarem bessó a bessó
fins a quedar assaciats,
llavors un poc de carbonat
per fer sa digestió.

Després de dinar, fer sa sesta,
que això es de bon mallorquí,
s'horabaixa enllestits
anirem cap a sa festa
i si al cas no quedam tips
tornarem sortir es vespre.

Asseguts enmig de plaça
amb un café i un conyac,
podrem brindar tots plegats
perquè an es poble de Sóller
se Iluita per sa millora
i sa nostra identitat.

Molts d 'anys a tots vos desig,
molts d'anys i fins l'any que ve,
que trobeu aile que heu de menester
i no perdeu es deft,
que s'any mos sigui "ploguer"
i es turistes venguin rics.
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Veu del lector
Gracias

Gracias a todos los
que han hecho posible
la celebración de la I
Ginkama Fotogràfica.

Gracias al Ayunta-
miento, al Ferrocarril de
Sóller, a Foto Estudio
Guillem Deya, a Sa
Nostra, a Frigoríficos
Casasnovas, a Alma-
cenes Company, a Fo-
to Rudys, a Minolta, a
Taller Vivas, y a Fuji
Film.

Gracias en especial
a los cuarenta y nueve
participantes que tan-
tos animos nos habeis
dado.

Gracias por vues-
tras ideas y sugeren-
cias, que nos van a
servir para intentar ha-
cerlo mejor el próximo
año.

Gracias a la prensa
en general por el apo-
yo prestado; a pesar
de la ineptitud i inutili-
dad de algunos perio-
distas (no de este se-
minario) que, aunque
se compren una ma-
quina de escribir, no
saben ni siquiera co-
piar un texto.

Gracias y hasta el
año que viene. Si el
tiempo y los medios no
lo impiden.

Ah!, y perdón a los
que se hayan sentido
perjudicados por los
errores de cierta pren-
sa.

I Ginkama

Després de comentar, en
un primer article, el contingut
de la carta conjunta dels
Bisbes de les Illes, i d'analit-
zar la situació urbanística ac-
tual de la nostra ciutat, en un
segon article expressarem
una sèrie de propostes ad-
ministratives dirigides a po-
tenciar el Negociat municipal
d'Obres i a agilitzar els trà-
mits d'obtenció de les Ilicèn-
cies. Ens correspon ara trac-
tar el darrer tema: la revisió
del Pla General d'Ordenació
Urbanística (PGOU).

Transcorreguts més dels
vuit anys de vigència del
PGOU, i amb l'amenaça de
construcció del túnel, avui
ningú qüestiona la necessitat
de la seva revisió íntegra, i
ben pocs dubten que aques-
ta revisió ha de tenir caracter
restrictiu. La diferència entre
les diferents positures esta,
únicament, en el grau de
restricció que cal aplicar.

De bell antuvi es neces-
sari aclarir que no som parti-
dans de la paralització total
de la construcció; o, dit
d'una altra manera, no estam
a favor de la moratória urba-
nística. Defensam un crei-
xement molt moderat de la
construcció i, sobretot, un
creixement reglamentat, pla-
nificat, controlat. Tot i que és
impossible condensar en un
sol article les nostres propos-
tes una per una, intentarem,
no obstant, apuntar les unies
generals que defineixen el
nostre esquema de revisió
del PGOU:

Protecció i restauració
del patrimoni arquitectú-
nic, històric i cultural: cal

inventariar, protegir i restau-
rar edificis i nuclis urbans
d'especial valor, places i ca-
rrers empedrats, jaciments
geològics i arqueològics, teu-
les pintades, i un etcètera
molt llarg, abans que s'aca-
bin de fer malbé.

Racionalització de la
qualificació del sa ente-
nem que en el PGOU de

Defensam un
creixement

molt
moderat de la
construcció
sobretot, un
creixement

reglamentat,
planificat,
controlat.

Sóller hi ha un excés de qua-
lificacions urbanistiques, tant
extensives com intensives,
que no fan més que compli-
car l'esquema urbanístic ge-
neral. Una unificació que
tendis cap a les vivendes
unifamiliars o, com a maxim,
cap a habitacles per dues o
tres famílies, seria el nostre
ideal.

Definició de les àrees
de creixement: cal establir
les zones naturals d'expan-
sió urbana, definir-hi el grau

d'edificabilitat, i restringir al
màxim la resta del sòl. La
norma general seria la de no
crear més sòl urbà fins i tant
no s'hagi esgotat l'existent.
Ja que els polígons urbanit-
zables programats i no pro-
gramats han demostrat ser
totalment ineficaços, cal eli-
minar-los íntegrament i crear
altres tipus de figura urbanís-
tica. Tot plegat, definiríem
les àrees següents:

a.- A Sóller, actuacions
puntuals als actuals polígons
1 (Can Pati)i 2 (Es Campet)
ocasionalment, en el 4 (Can
Ruflan) per donar sortida a la
circulació.

b.- Al Port, limitar rama
edificable a les urbanitza-
cions actualment existents,
si no és possible reduir-les.
Proposaríem també restringir
els paràmetres d'edificació:
un volum de 1 m3./m2., i una
edificabilitat 	 maxima 	 del
12%, definint l'amplària ma-
xima de façana i limitant la
unificació de solars a només
dos.

Increment dels espais
destinats a edificis i zones
públiques: és ben necessari
habilitar grans espais verds,
parcs i places, carrers
amples, edificis culturals,
museus, etc. i, subsidiaria-
ment, aparcaments públics.

Vigilancia de l'estètica
de les construccions: en-
tenem que s'ha de regla-
mentar explícitament el tipus
de materials a utilitzar i la
forma dels edificis de nova
planta, sobretot en el casc
de la població, intentant en
tot moment que no contradi-
guin l'estètica de l'entorn.

Reflexions entorn a la carta dels Bisbes (i 3)
Revisió del Pla General

Placid Pérez

Problemas y soluciones

E N el siglo XVI, los Reyes de Espana se reservaban las naran-
jas de Binibassí para su consumo. Ahora es bien sabido que
Ias naranjas del Valle de Sóller son en mayoría, las mejores

del mundo.
Si yo viviera en Londres, y quisiera solamente comer naranjas

del Valle de Sóller, ¿Cómo podría distinguirlas? ¿Están marcadas?
No. Del valor añadido por esta marca el cosechador no saca ningún
provecho. Lo más importante seria que los consumidores de naran-
jas de todo el mundo estuvieran al tanto de la calidad del producto
local.

Nosotros, los residentes del Valle, nos encaramos con el fan-
tasma de la urbanización. "Turismo Residencial". El argumento es-
grimido por los propietarios de terrenos sería algo así como:

"¿Qué podemos hacer?. No podemos ganar suficiente dinero
cultivando naranjas, almendras y aceitunas. Lo único que se puede
hacer, es parcelar el terreno y venderlo para urbanizarlo".

¿Podría proponer una alternativa: que no es realmente necesario
vender terreno, romper el equilibrio entre la humanidad y su entorno
y destruir la belleza y tranquilidad del valle para siempre?

Esta alternativa es lo que ilustres Ecologistas y Economistas
Daman "Industrias Adecuadas". En otras palabras, industrias que
encajan en el entorno actual sin contaminar o trastornar el equilibrio.
Llámese Industria Positive si se quiere.

Este Valle fue sembrado con olivos, almendros y naranjos por
gente que comprendió este concepto: sus antepasados. No intenta-
ron sembrar plataneros, ni arroz, ni apacentar ganado. Sabían que
aquí no lo lograrían. Ni siquiera una "manada de seres humanos".
También romperían el equilibrio: con tráfico, polución, ruido, restric-
ciones de agua y problemas sociales.

Hará falta imaginación, inversión y una cuidada planificación, un
poquito de tiempo y un buen marketing.

Aceite de oliva

Tengo un amigo italiano, propietario del mejor restaurante italia-
no en Australia. Es un gran experto en aceite de oliva. Por razones
de salud y gusto, el consumo de aceite de oliva está aumentando
progresivamente en los países consumidores de mantequilla.

Stefano, mi amigo, vende aceite de oliva en su restaurante. Una
vez al mes, tiene "degustaciones de aceite". Sus mejores aceites de
Lucca (en Toscana) cuestan siete mil pesetas el litro. Me dijo que,
aunque sean buenos aceites, lo más importante de su valor es su
carisma: un carisma creado por el diseño de la etiqueta, la botella y
un mercado.

Naranjos, almendros y
olivos

John Newton

Mi argumentación es que la gente del Valle de Sóller puede ganar sufi-
ciente con sus naranjos, almendros y olivos para salvaguardar su te-
rreno: creando puestos de trabajo y preservando el entorno y tranquili-
dad de todos los que hemos hecho de este Valle nuestra morada.

Aqui, en el Valle de Sóller, crecen algunos de los más viejos oh-
vos del planeta.

Y aquí también hay tres (al menos) almazaras.
En un par de anos podríamos sacar al mercado un rico y sabro-

so aceite de oliva, manufacturado y embotellado de una manera
genuina y con una etiqueta original anunciando, sin nungún género
de duda, que no es un aceite corriente, sino aceite de oliva del Valle
de Sóller: artesanal y sin aditivos.

2.000 pesetas por litro, sería barato en Inglaterra, América o
Australia para un producto de esta calidad. El mercado para este ti-

Po de productos alimentarios, tradicionales, naturales y artesanales,
está floreciendo.

Esto es lo que quise decir con "Industria Adecuada". Es la mate-
ria prima que crece en los árboles existentes en nuestro propio en-
torno. Creando puestos de trabajo para los recolectores —que pue-
den ganar un sueldo decente gracias al alto coste (precio de ven-
ta)— trabajadores de fábricas (las textiles están esperando, abando-
nadas en Sóller) empresarios, profesionales del mundo de la publi-
cidad y diseño gráfico. Todos aquí disponibles. Y todos los trabajos
ofreciendo un futuro para la gente joven del valle.

Esta industria producirá ganancias de tres maneras:
1.— Los turistas querrán ver como se hace el aceite de oliva.
2. — El aceite podrá ser vendido a los turistas de la isla.
3. — Exportándolo y vendiéndolo a los mercados alimentarios

más lujosos del mundo.
Me han dicho que esto no funcionará debido al alto nivel de aci-

dez de este aceite. Atención, recordad que estamos hablando de
marketing. El producto sera vendido como un aceite de oliva, rico y
sabroso, que crece en algunos de los más viejos olivos del mundo,
no como un aceite de gran calidad pero sí un producto natural de
apreciado sabor. En esta clase de aceites el contenido en acidez
pierde importancia. Permitidme añadir, que para mí es este el mejor
aceite que he probado jamás.

Pero esto es el primer paso en cuestión de industria. ¿Segui-
mos? ¿Qué hay acerca del turrón de almendra del Valle de Sóller?.
También hecho a mano y libre de cualquier ingrediente artificial.
¿Naranjas marcadas del Valle de Sóller? vendiéndose al doble de
precio normal de cualquier otras. ¿Mermelada de naranja del Valle
de Sóller? ¿Zumo de naranja del Valle de Sóller? (una buena salida
para la temporada de invierno).

Esto es un simple bosquejo de lo que podría ser un ambicioso y
complejo proyecto, requeriendo un planteamiento cuidado y una
considerable inversión de capital.

Mientras, permitidme que os deje con dos reflexiones.
En primer lugar, los terrenos vendidos para especular o urbani-

zar, una vez vendidos, ya es para siempre; mientras que el desarro-
llo logrado por la "Industria Adecuada" aprovechando los beneficios
de estos terrenos perserveran obteniendo ganancias en un futuro.

En segundo término, sólo faltan dos años para el 92. Podemos
"liquidar" (como si de unas rebajas se tratara) el valle para un "Cen-
tro de Retiro" para ricos estranjeros. 0 conservarlo para nuestros hi-
jos, y reconvertir el Valle de Sóller en uno de los más hermosos lu-
gares de la tierra.

El futuro está en nuestras manos.



CARROSSES: Només quatre carrosses anaren a la desfilada; I aix6 no és el primer any que passe. Ho salvaren: la
Tercera Edat, la bulla diets joves, la font de Plaça, i1 oficial de les ValentesDones. Els 110110fiCS common a
pensar que s'haurien de revisar eta actes del vespre del Fires,•

FUTBOL: Maria de Uuc j Joana donaren el simbòlic Omer xut a le pilots. Els jugadors del compromés partit de
futbol les miraven tots satisfets; satisfacciô que no amb al final del partit, puix eis sollerics haguterert de
conformar-se amb el premi de consolació.
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PERSONATGES: Aquests petits sollerics recordaran tots la seva vida que representaren els personatges histdrics
d'unes fasten tradicionals. Maria Pau i Maria foren les valentes dones infantils, acompanyades dais valents ¡oyes
que els enrevotten.

OFRENA: Molts de petits i pocs de
grans anaren a l'ofrena. Aquesta
s'allargel degut a les aimares dels
fotógrafa que protagonitzaren bona
part del capvespre.

441:11011MPAgt*

Fira i Firó ompliren tres dies de festa major

Sóller i els sollerics han recordat una vegada
més, els fets històrics que succéfren l'any 1.561.

Des del dia del Prego fins a la Traca, des del
diumenge abans de les festes fins al fironet, la pla-
ça ha estat plena de gent, plena d'anim i d'activi-
tat. Possiblement aquesta ha estat la nota més
destacada: la gran quantitat de sollerics i no soue-
rics queque han participat i que han estat espectadors
de les nostres festes de maig.

Petites anècdotes han fet singulars aquests
dies: un coet que va caure sobre les taules de pla-
ça i esclatà damunt un vidre d'una taula de la gela-
teria, un tro que es va perdre (...) i va foradar la
bandera espanyola que substituia la dels moros...

Tal volta faltaren casetes on els nins sempre
han firat. Fa anys n'hi havia a cada costat de la
plaça, el Born, Jeroni Estades, Es Castellet, Sa Ra-
val...

Els infants, a més de participar en molts dels
actes pensats pels grans, foren els protagonistes
del dilluns dematí, dels jocs infantils i del concurs
de baldufes.

Com cada any, bona part dels actes s'ompliren
amb les exposicions d'artesania i pintura. Agues-
tes han arribat a ser nombroses i són motiu de
passejada. Cal esmentar la del Estel Nou a la Creu
Roja; la col.lectiva de pintura a Can Puig des sat*
Ia de Guillem Bernat a Can Dulce, la d'Artesania a
Can Cremat; la de Conde Dixon a Can Mora i la de
Montejo a La Caixa.

També els escacs, la verbena, el teatre, la
banda de música.... han estat elements que han
donat color a les festes.
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FLORS: Sempre es fa notar la
primavera amb l'exposiciô de Flors
del Casal, i cada any queda mob
huida, fent-se dificil posar premis i
accèssits.

REGIDORS: En Miquel Nadal fou un
dels regidors que donaren exemple
vestint-sedepagègcrislià el dia del
Firó. Antônia Cabot, Uucia Oliver i
Placid Pérez també lluïren gipons i
calçons en bufes.

MOCEDADES: El polamic grup dels
canta una hora justa, i per no

deixar decebut al pUblic, s'allargaren
deu minuts mas.J

MISSA: Dilluns mati es fe l'Ofrena de corones al Monument eregit als Heroins de l'onze de maig. A continuació es
celebrà una missa a Can Tamany amb l'assistència d'autoritats, Valentes Dones, personatges històrics, xeremiers i
sollerics. Al final hi hagué caragolada.

FIRO: Moros emmascarats i
cristians apadacats donaren
branca a les totes des del Port fins
a la Vila.

BULLA: Les atraccions del solar del carrer de  Catre i l'exposició de cotxes són un dels !tocs més visitats, sobre
tot el diumenge al mati, perqua, tot al contrari, el dilluns dia del Fini, no hi va haver una anima fins al capvespre.



JUGADA DECISIVA. Just un minutdesprès del gol del Hospitalet, el SCIler tingue la gran oportunitatd'empatar,
pert Josè Maria atuni el penal Ilançat per Bussi. El &Mier ho va tank tot en contra, dues barres incloses. (Foto

J. Sampedro).

Descensis a Can Maiol. Els resultats de Isleño i
Cala d'Or, obligaven al Sóller ineludiblemente al
triomf. Un cop més, no va poder ser i davant el dis-
cret Hospitalet, l'equip que ho va intentar de totes les
maneres possibles, no va ser capaç de guanyar.
Bussi tirà un penal a les mans del porter, el travasser
va aturar dos remats amb segell de gol, el domini fou
intens, pert ni hi va haver manera. Talment S'Arenal,
el visitant va marcar amb l'únic xut a porta, de falta

innecessària, als trenta—set minut. Xiu va empatar, i
davant 10 homes en l' última mitja hora, res de res,
davant la decepció d'una afició que de cada dia veu
més clar que és molt dificil salvar la categoria. A Fe-
rreries, una espècie de darrera oportunitat. Un em-
pat, mantendria les esperances, pert una derrota
obligaria a fer els queatre punts restants (Constància
i Cardessar). Mentre hi ha vida, hi ha esperança, però
a ningú escapa que el Sóller té l'aigua al coll.

1 —1 . Penal fallat, pilotes al travasser, domini i ocasions, pelt lo cert és que el Sóllerja és...

Arran del precipici!
Tan sols una proesa dins Ferreries, podria fer el miracle

.s‘liff SALON DE BELLEZA
Dietética ycosmética natural.

Perfumería a base de productos
naturales.

C/. San Juan, 16. Tel. 633875
071005OLLER

LLIBRERIA

alAraix
Sa Lluna, 5 - Teléf. 632641 - SOLLER

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

TEL. (971)630168
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados ydías festivos)

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

6i4C;Irotalsi

ppòwI

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA

DISTRIBUIDOR

OFERTAS EN
PINTURAS

30% EN PLASTICO
20% EN ESMALTES

CSASNOVAS 

FRIGORIFICOS
REFRIGERACION INDUSTRIAL

Todos los sábados a partir del dia 5 de Mayo, hasta el 15 de
Septiembre del año actual, el servicio técnico estará a su disposi-
ción para atender a las posibles urgencias.

Carrerde SaMar, 153. Tel. 630771 - 07100 SOLLER

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

vista al mar.

Informes: Teléfono 63 2064 — 63 1272

RICARDO PEROPADRE	 J. CARLOS SEDANO
Assessoria Comptable 	 Assessoria Laboral

Comuniquen l'abertura de despatx en aquesta
Ciutat.

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

Comptabilitat informatizada (P.G.C.), facturació,
així com 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-Sailer-Tel. 63.23.44
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IliDivisió

Toni Oliver

Per quart any consecutiu, el
Sóller no guanyà el dia de Sa Fira.
I aquest any l'empat ceda pot
tenir unes conseqüències fatidi-
ques. L'Hospitalet, sense mostrar
res del altre món, va aguantar els
desgavellats atacs sollerics, du-
guent-se molt pels pocs merits
que fa ver.

Un xuta porta, un gol

Per l'estil va passar quinze
dies abans davant S'Arenal: els
visitants, amb una sola opció
marcaren un gol i d'aquesta ma-
nera, de quatre punts que el
Sóller necessitava corn el pa, tan
sols s' ha fet un.

El gol des eivissencs, de falta
directe (del tot innecessària),
marcat per Capi, salvant la barre-
ra0-11.

Perquê no tirá el penal
Amengual?

vt1141-

Just un minut després, Cabot
assenyala penal per mans clares
d'un defensa visitant. Quan to-
thorn es pensava que Ilençaria el
penal l'home més tècnic del
equip, Amengual, vat-aqui que
apareix el bó de Bussi, que tirà
massa centrat i Jose Maria li en-
devinà l'intenció desviant la pilo-
ta. LIAstima punyeterat. Ja no hi
va haver més novetats, i  s'arribà
a] descans amb un preocupant
0-1.

Empat de Xiu i expulsió
de Lolo

A la segona part, hi va haver
dues circumstàncies que marca-
ren la fag dels darrers trenta-tres

minuts: el gol d'Amengual, de in-
tencionat tret a l'angle (1-1), i
l'expulsió de Lolo. Creim since-
rament que el Sóller no va treure
partit de la seva superioritat, i que
els canvis tampoc foren molt
acertats. Tot feia semblar que
Suasi era un home que havia
d'haver sortit. Un jugador que va
molt bé per la banda i que tal vol-
ta té el millor xut a Ilarga distância
de tot ['equip, recordem el gol a]
Ferreries, podia haver estat letal
pel contrail. El senyor Martin, en-
trenador local, no ho va entendre
així i al cap ia la fi es el que co-
manda.

Els remats de Edu i Bussi al
travasser. Un darrer xut d'Edu al
minut 90, aturat in-extremis pel
porter, i en definitiva un nou posi-
tiu que volà de Can Maiol. La Co-
pa de Fires, per quart any seguit,

pels visitants. Bon arbitratje de
Cabot Payeres, de Bunyola.

A Ferreries, última oportunitat

o enterrament á salvació. Un
viatje a la sempre agradable illa
germana tenyida de dramatisme.
El Sóller s'ho juga tot a una carta.
Un empat, i no parlem d'una vic-
tória, tendrien el valor de tota una
gesta, a confirmar el seguent
diumenge davant el Constância.
Una derrota, obligaria a un molt
dificil "tour de forge", de guanyar
als inquers i a dins Sant Llorenç.
L'equip solleric conscient de la
passa a donar, del esforç col.lec-
tiu que requerirà l'encontre, juga-
rà al cent-deu per cent. Els al.lots
hi deixarAn l'ànima, la pell i tot el
que faci falta. Llavors hi ha el fac-
tor sort, l'arbitratge i la possible

inspiració del rival, etc., etc. Tan
sols una baixa, de pés, això sí, la
de Miguel Bestard, per acumula-
ció de grogues. Els demés tots
en peu de guerra. A la Iluita, solle-
rics!

VEU DE SOLLER,
a Ferreries

Davant la trascendència del
partit, VEU DE SOLLER serà pre-
sent a] Camp de Sant Bartomeu
de Ferreries. De fet, ja hi haurà in-
formaciò radiofónica a partir de
les sis, per Ràdio Balear, i per su-
posat, Amplia informació la set-
mana que vé, coincidint amb el
número extraordinari que lançará
el nostre setmanari, amb motiu
del Primer Aniversari de la publi-
cació. Tant de bó que coincideixi
amb un kit del C.F. Sóller.

La Tercera, resum de la jornada

L'emoció en els Ilocs del descens

Entre Constancia i Stoller, dos
es salven i un descendeix

Antoni

Lloseta, que empatà a casa seva, enfront del arenal (0-0) i Porto
Cristo que perdè a domicili contra el Cardessar (0-1) han vist fugir
les poques possibilitats que encara podien tenir de mantenir la ca-
tegoria. L'equip que ha sortit més beneficiat dels resultats obtenguts
pels equips situats en zona de descens ha estat el Illenc, que guan-
yA a] Cade Paguera (2-1), i surt de moment dels llocs de peril!.

Felanitx - Poblense (0-0) i Saler - Hospitalet (1-1) per Gamins
paralels, en el que ambdós equips de casa varen desperdiciar un
penal, en aquestes allures de la lliga pesa massa la responsabilitat.

A Cala d'Or el conformisme del equip local i l'actuació impresen-
table del arbrit, donaren un importantissim punt al Constância.

El demás partits, de tràmit, i per cubrir l'expedient, fins i tot pa-
reix normal la victòria del Badia de Cala Millor enfront del ja campió
Manacor (2-0) amb relaxement total del manacorins. Maganova -
Ferreries (0-0) i Portmany-Santa Eulalia (2-2).

Els golejadors de la Higa son per aquest ordre:
1. Diego (Cade) amb 22 gols, seguit amb 21 de Tomas (Cade),

amb 20 Femenies (Manacor) i amb 17 Nofre (Manacor).

La propera jornada

ARENAL - ALAIOR: Els locals estan ja fora de perill, els mahone-
sos es jugan el subcarnpionat.

CARDESSAR - CALA D'OR: Ambdõs necessiten puntuar, per a
conseguir els seus objetius. El Cala d'Or pot fer segon, el Cardessar
es pot allunyar definitivament dels llocs de descens.

SANTA PONÇA - ILLENC: Els locals han salvat la temporada, el
Illenc lluita per mantenir la categoria.

CONSTANCIA - MAGANOVA: Els d'Inca puntuaren fora, necesi-
ten sumar, enfront de una Maganova que no es juga res.

PORTO CIRSTO - FELANITX: Els dos equips conten amb po-
ques posibiNtats de mantenir la categoria, tal volta una victoria del
Felanitx ii mantedria encesa la Ilumeta, un empat no val per ningú.

FERRERIES 	 SOLLER: El Ferreries, situat a meitat de la taula,
rep a un Sóller que ha de manester imperiosament puntuar.

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Felanitx - Poblense 	
Back, C.M. - Manacor 	
Idea° - C. Pagoera 	
Mayor - Sta. Ponsa 	
llosetense - Arenal 	

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

J 	 I

—
Portmany - P.Sta.Eulalia
SOUR - Hospitalet 	
Maganova-J. - F•rrerias
Cala D'Or - Constancia
P. Cristo - Cardessar 	

I	 P	 111F	 GC

2-2
I-1
0-0
1-1
0- 1

Preto.
Manocor 	 35 23 7 5 78 26 53+19
Mayor 	 35 13 19 3 53 17 45 	 +9
C.ala D'Or 	 35 18 8 9 68 42 44 	 +8
Cade Pogvera 	 35 16 9 10 74 38 41 	 +7
Porimany 	 35 15 11 9 52 40 41	 +5
Maganova-Juve 	 35 14 10 11 45 42 38	 +2
Bacia C.M. 	 35 15 8 12 45 42 38	 +2
Santa Ponsa 	 35 11 15 9 45 41 37 	 +3
P.Sta.Eulalia 	 35 13 11 11 43 42 37 	 +3
Ferrerías 	 35 14 7 14 36 41 35	 +1
Arenal 	 35 12 11 12 36 53 35 	 +1
Hospitalet 	 35 9 14 12 43 54 32 	 -2
Poblense 	 35 11 10 14 38 51 32 	 -4
Cardessar 	 35 9 13 13 31 43 31	 -3
Constancia 	 35 7 15 13 29 38 29 	 -5
!dodo 	 35 11 7 17 38 61 29 	 -7
SOLLER 	 35 9 10 16 37 55 28 	 -8
Felanitx 	 35 7 13 15 41 56 27 	 -9
Porto Cristo 	 35 10 5 20 35 57 25 	 -9
Llosetense 	 35 6 11 18 40 68 23 -13



veterà Pere Magraner "Coc", a pesardels anys segueix sent ei
númerounsolleric

Pere Magraner, clar guanyador
Joan

El veterà Pere Magraner
s'ha proclamat de nou clar
guanyador del "Tomeig Fires
i Festes" organitzat com a les
edicions anteriors per el "Circu-
lo Sollerense".

El més destacat d'aquestes
ha estat la retirada de n'Antoni
Socias per rompuda d'un peu,
quedan anui lades totes les
partides a les que ell havia par-
ticipat. I la confrontació entre
en Pere Morell i en Joan Ma-
rroig, partida bastant espera-
da, i molt disputada, ja que se-
gons les males llengües hi ha-
via un XOT en disputa.

Per el segon i tercer Hoc de
la general es disputa una parti-
da de desempat entre en Bar-
tomeu Palou i en Tomàs
Plomer, imposant-se el primer
per 100 a 77.

El Hoc vuitè i novè, també
es va tenir que disputar amb

una partida de desempat, en-
tre en Bartomeu Enseliat i
n'Alexandre Pomar, impo-
sant-se el primer per 100 a 79.

La classificació definitiva es
Ia següent:

1.- Pere Magraner amb 32
punts. 2.- Bartomeu Palou 28
punts. 3.- Tomas Romer 28
punts. 4.- Joan Socias 27
punts. 5.- Josep Aguiló 23
punts. 6.- Martí Ferrer 22
punts. 7.- Sebastià Forteza 20
punts. 8.- Bartomeu Ensenat
16 punts. 9.- Alexandre Pomar
16 punts. 10.- Pere Jaume 16
puts. 11.- Joan Quetglas 13
punts. 13.- Pere Morell 8
punts. Joan Marroig 8 punts.
Pere Torres 8 punts. Josep Va-
lera 8 punts. 17.- Jaume Mas-
caró 6 punts. 18.- Sebastià
Quetglas 2 punts.

El lliurament de premis es
va fer el Dia de Sa Fira, en el
"Centro", a les dotze i mitja, a
càrrec dels directius Joan
Quetglas i Antoni Molino.

Rectificació
A l'edició de divendres passat, i a la página dedicada al

futbol base, a dins el comentan "Començar de Joves", es
feia esment a la escola de Futbol recentment inaugurada a
Sóller, i al suport del Consell Insular. Res més Iluny de la rea-
litat, ja que va ser el Govern Balear l'entitat patrocinadora, a
través de la Conselleria de Cultura i Esports, sota la direcció
d'Antoni Borràs Llabrés.

"Trofeu de Fires"

Viatges Sóller, 4 - V. Mallorca, 1
Malgrat les absències es fessin notar per part

dels dos equips, degut a que jugaren tot l'encontre
amb nou jugadors.

El partit fou brillant, i molt entretengut pels juga-
dors, que feren moltes i bones jugades i crearen
bastantes ocasions de gol.

Sempre els Veterans d'Sóller dugueren l'iniciati-
va en el joc i culminaren quatre, de les moltes
oportunitats que disposaren per batre al porter visi-
tant.

Gols: (1-0) Serna remata una bona jugada de
Girbent. (2-0) Joan Antoni reb una bona passada
de Clúa. (3-0) Joan Antoni fent una pared en Hec-
tor. (4-0) Serna culmina una excel.lent jugada indi-
vidual. (4-1) Geli escurça de 'bon tir de damunt
l'àrea.

Alineació: Buades, Raja, Manriqui, Valls, Héctor,
Serna, Girbent, Joan Antoni i

Fútbol Alevi

U.D. Sollerense, 1
Murenc, 2

Alineació: Caldentey,
Mayol, Padilla, Juárez, M.
Ensehat, T. Ensehat, Ca-
sas, Ros, Javi, Vallcane-
ras, Cartó (Brage, Martí-
nez).

Gols: Minut 15, 1-0,
Carbó de penalti. Minut
40, 1 -1, Javier. Minut 50,
1 —2, Josep.

Comentan: Una derro-
ta que va deixar mal sa-
bor de boca entre el
afeccionats.

El Sollerense que el
primer temps dominà la
situació i jugà força bé, va
veura com en el segon,
els murers més segurs,
donaren la volta a l'en-
contre i s'adjudicaren la
victòria.

Veterans

BOBINATGES
PEDRO

Reparació de motors electrics
i tota classe máquinas

eléctriques.

Industrials MG
NSKVenta de rodaments { 

Retens per olis marca RAZ
Juntes tóricas marca RAZ

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

per automobils

fur c ha. vs get

CIO 	 INNif

NOVEDADES EN ARTICULOS DE VERANO

C/. A. Montis. s/n 	 Puerto de S011er

* MOBLE MALLORQUI
ANTIC

* FUSTERIA

TALLER I EX POSICIO:
CAMICASJURAT

1'E1.6331 16

Aestaurante
CARRETERA LLUC-POLLENÇA
Teléfono 63 1 1 I 1 — SOLLER
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'visió FútbolIl Regional Billar   

tbol Infantil

timo por dos veces.
Gol: (1-0) Ribera de certezo cabeza-

zo y ajustado al larguero.
Comentario: Encuentro flojo el jugado

por los locales en lo que contó mucho el
exceso de temperatura y la oposición del
Barracar, así como los cortes, que fue
imprimiendo el Sr. Colegiado, a lo largo
de los 90 min. Sobre todo en los últimos.

Pero en el ánimo de todos quedó la
satisfacción de lo que se pretendía, es
decir los puntos y el mayor de los trofeos.

Y en la recta final de la presente Liga
el próximo domingo se rinde visita al San-
ta Maria y para el otro broche final frente
al Esporles, en el Infante Lois.

Goles: Daza y Vazquez, este Ultimo de pe-
nalty.

Comentario: Los juveniles del Port se alza-
ron con una victoria a pesar de no jugar como
nos tienen acostumbrados y de enfrentarse a
un equipo que comenzó con diez jugadores y
finalizó el encuentro con tan sólo ocho.

Fue un encuentro atípico, pues comenzó
con 30 min. de retraso (por culpa del equipo
visitante), se marcó en seguida per a medida
que transcurrió el encuentro se fue desdibu-
jando el mismo.

Dos puntos en la Liguilla, Copa Presidente
y el Trofeo de Feria y Fiestas 90 para casa.

El próximo domingo, descanso.

Petanca

J. Nadal-M. Darder, guanyadors
del Torneig de Sa Fira

En la inscripció de 27 dobletes es celebra el Torneig de Sa Fira
de Petanca, participaren jugadors dels tres equips locals que oferi-
ren disputades i interessants partides.

Les classificacions finals quedaren així:
General: 1. J. Nadal-M. Darder; 2. P. Ferrer-J, Bisbal; 3. José

Porcel-Jaume Porcel; 4. L. Cardell-J. Valladolid ,
Repesca: 1. M. Frontera-A. Duque; 2. A. Nadal-R. Garrillo,

Sa glosa den Tomeuet
Jo no hi veig solució

Sóller diumenge va pegar
:lins el fatídic torrent
ie sempre va a desembocar
sa Regional Preferent.

ui serà qui el salvarà?
no hi veig solució
au) tota sa seva afició
I va intentar animar.

n penal es va fallar
Alotes per ses barres
erà no tenguerem agalles
et es partit remontar.

'n Arbitre fenomenal
o hi ha excuses apesar
iclús crec que ens ajudà
ar no anar ja a sa regional

enyor batle, sou un cavaller
n esport que no vos agrada
er6vos fent-ho de lo més bé
ssistireu a s'esfonsada.

si es mort volem ressucitar
essem moltes Ave—Maries
Rrquè al camp del Ferreries
Sóller hi pugui puntuar.

M. A. Feijáo

" Port de Sóller: Pujol, Rosselló, Freixas,
Vidal, Arbona, Adrover, Alba, Lozano
(Serra), Galindo, Manrique y Ribera
(Haut).

Barracar: Galmés, Miguel, Pastor, Ru-
bio, Duran (Sanchez), Estrany, Santan-
dreu, Gonzalez, Bosch (Pont) Mas y Su-
reda.

Arbitro: Sr. Ripoll, mal, siguiendo el
juego de lejos, en esta ocasión disculpa-
ble por dirigir el anterior encuentro. Amo-
nestó a Manrique por los locales y a Mas,
Estrach, Sanchez y Santandreu; este úl-

Fútbol Juvenil

M.A.Feijóo

Port de Sóller: Coll, Ferrer, Pizá, Vazquez,
Bort, Marroig, Daza, Torrens, Barceló, Daza
(López), Torrens, Ruiz (Cánovas) y Moragues
(Darder).

Santa Maria: Perez, Noguera, Serra, Mu-
noz, Sastre, Alvarez, Serrano, Palomino, Caba-
Hero y Canellas.

Arbitro: Sr. Ripoll, mal. Siguió el juego de le-
jos y fue muy meticuloso en amonestar y san-
cionar algunas faltas, sobre todo para el equi-
po visitante. Expulsó por parte del Santa Maria
a Noguera y Sastre por doble amonestación.

Port de Sóller, 1 — Barracar,

¡Puntos y Trofeo!

Sollerense, 5
Sa Vileta, 1

Alineació: Geroni,
Segui, Enseñat, Her-
nandez, Alemany, Eu-
geni, Molino, Rodriguez,
Quico, Castanyer (Co-
lom, X. Valls, Paris, J.
Valls).

Gols: Min. 5, 1-0,
Quico. Min. 10, 2-0, Eu-
geni. Min. 20, 2-1, Go-
mile de penalty. Min. 65,
3- 1, Castanyer. Min. 70,
4-1, Colom. Min. 72,
5- 1,Castanyer.

Comentan: Una vic-
Oda i per goletjada que
significa haver salvat la
categoria.

Els jugadors locals
sempre duguèren el
control del partit i de-
mostraren un bon futbol
atacant.

Port de Sólle r, 2 - Santa María, 0
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Ciclisme

El president dole F.T.B.C., les Valentes Dones i les autoritats locals foren els primers en felicitar al nou campió.

Importants premis i cuidada organització 

Després d'unllarg idlsputat sprint n'AngelRecio aconsegueix imposar-se damunt eis quatre companys
d'escapada.

Angel Recio (C.C. Caimari) nou Campió de les Balears de
Muntanya Juvenil

L'eivissenc Cardona agafà el sprint massa Ilarg
Cinc homes aconsegueixen arribar junts al darrer guild-
metre, cinc homes que anhelen el tan preciat Titol Territo-
rial de Muntanya, cinc homes disposts a donar-lo tot per en-
fundar-se l'ansiejada Banda... L'eivissenc del C.C. Sant Anto-
ni Joan-Josep Cardona, desconeixedor del terreny, agafa el
sprint massa Ilarg... El caimarienc Angel Recio sap aprofitar
l'ocasió imposant-se com a nou Rei del Puigmajor, amb dos
segons d'avantatge damunt el Sub-Campió Sebastià. Perelló
(C.C. Binissalem), o quatre damunt en Jaume Company
(C.C. Petra), medalla de bronze d'aquesta vint-i-tresena edició
del Campionat de les Balears de Muntanya per a Juve-
nils.La mala sort va acompanyar aquesta vegada al solleric
Rafel Ros (Montseny) que es va veure privat d'un millor Hoc
degut a una caiguda a l'altura de sa Capelleta.

Joan

Al Ilarg de la setmana la totalitat
de la radio i la premsa illenca han
vingut destacant l'exit esportiu,
d'organització j el important capftol
de premis de que el Club Ciclista
"Defensora Sollerense" va dotar
a n'aquesta maxima prova Balear
de Muntanya, per a juvenils, con-
vertida en una de les més presti-
gioses i la més ben pagada del Ca-
lendari.

Setze homes, entre ells dos ei-
vissencs del C.C. Sant Antoni, es

varen presentar a la linia de sortida
d'aquesta cursa organitzada any
darrera any, des de la seva creació
per el C.C. "Defensora Sollerense".
Aquesta vegada el patrocini va cd-
rrer a càrrec de l'Ajuntament de
Soler, i es va comptar amb la
col.laboració especial del Restau-
rant Es Canyís, G.A.C. (Grup
d'Ajuda Ciutadana), Creu Roja de

Pohcia Municipal, Guardia
Civil, Policia de Trans, Amics del
C.C.D.S. i Transports Cateri-
na Sastre, que amb el seu tre-
ball varen fer possible aquest nou
exit.

De sortida la primera
escapada

Ja de sortida, en el quilòmetre
dos (al pas per el Pont de Ca
n'Ahir), es produeix la primera es-
capada del dia a càrrec d'en Fran-
cesc Martorell (C.C. Binissalem) i
d'en Bemat Clar (C.C. Petra).

En el pas per els jardins de
Can Repic els dos fugats porten ja
vint-i-cinc segons d'avantatge da-
munt el grup perseguidor.

S'incrementen lesdiferències

Baixant cap al Port es van in-
crementar les diferències davant la
passivitat el gran grup.

En el segon pas per el Monu-
ment dels Emigrants la diferencia
ha augmentat a 125".

Despist d'en Martorell

Es toma baixar cap al Port pu-
junt cap al Monument dels Heroins
del 11 de Maig, Hoc a on la diferèn-
cia ha augmentat a 1'35".

En Bemat Clar aprofita un
despist d'en Martorell i parteix en
solitari.

En el pas per Sa Teulera l'eivis-
senc Joan-Caries Mora (C.C.

Sant Antoni) es el primer en quedar
despenjat

Caiguda del solleric Rafel Ros

Al pas per Sa Capelleta en
Bemat Clar porta encara cinquan-
ta metres d'avantatge damunt en
Francesc Martorell.

I aqui mateix, un poc més tard,
es produeix la desgraciada caigu-
da del solleric Rafe! Ros (Mont-
seny), at saltar-li la cadena del can-
vi i quedar entre dos pinyons, tom-
bant també amb ell en Bartomeu
Bastard (C.C. Binissalem). Es brau
corredor solleric va haver de ser
atés per els serveis de la Creu Ro-
ja, amb una bona ferida at genoll
esquerre, el que indubtablement el
va privar d'un millor Hoc a la classi-
ficació general.

Martorell enllaça en Clar

En el creuer de Fomalutx en
Francesc Martorell aconsegueix
enllaçar amb en Bemat Clar, pas-
sant-li com una exhalació, dei-
xant-lo materialment "clever, se-
guint la seva pujada en sobtan.

En el Mirador de Ses Barques el
corredor del C.C. Binissalem porta
una avantatge de un minut i tres

segons damunt un pilot de set ho-
mes (Joan Ribas, Joan-Josep Car-
dona, Cesar Neira, Sebastià Pere-
Ha, Angel Recio, Miguel Arbona i
Jaume Company).

A dotze segons d'aquest grup
passa en Bemat Clar, ex-company
d'escapada d'en Martorell, que ja
no ha pogut ni aguantar el ritme del
grup perseguidor.

A 237" d'en Martorell pujen en
Francesc-Xavier Soria, en Joan-Mi-
quel Riera, i en Josep Gaya.

A 333" el solleric Rafel Ros i
en Bartomeu Bastard.

I a set minuts, tancant la care-
vana el eivissenc Joan-Carles Mora.

En el Clot es caçat
en Martorell

En el pas per el Clot n'Angel
Recio (Club Ciclista Calman), en
Sebastiii Perelló (Club Ciclista Bi-
nissalem) ì en Jaume Company
(Club Ciclista Petra) aconsegueixen
caçar a n'en Martorell, quedant
aquest darrer immediatament des-
penjat al no poder aguantar el fort
ritme imprès.

A Monnaber en Joan-Josep
Cardona (C.C. Sant Antoni) i en
Miguel Arbona (C.C. Petra) aga-
fen a n'en Recio, en Perelló i en
Company.

A s'Hotel n'Arbona es que
agafant-li els quatre homes de c
uns cent metres, tomant enllaç
de nou amb ells un quildmer
aband de lambada.

Sprint massa llarg

L'eivissenc, desconeixedor d
terreny, agafa el sprint massa liar
de molt mês de dos-cents metre
imposant-se clarament i conquer?
el -Rol en una disputada anibai
el corredor del Club Ciclista Cain
ri Angel Recio, seguint a dos s
gons per en Sebastiel Persil
(Sub -Campió) i a quatre per e
Jaume Company (Medalla d
Bronze).

Uiurament de premis

A la mateixa sortida, les Valei
tes Dones, el President de la Fed<
redid Territorial Balear de Ciclismi
Ia Presidenta de la Comissib d
Cultura i Esport de l'Ajuntament d
Stiller, la propietaria del Restaurat
Es Canis, i el President de l'Entiti
organitzadora varen Iliurar els trr
feus, bandes i jerseis als guanyi
dors, tancant-se l'interessantissim
matinal esportiva amb un refres
oferit peral Restaurant Es Canyis.



Molta palla i poc bessó
Es Pagès

Del pagés, també sen foten
Vatua al món, quina passada!, el pages a voltes també es

troba massa graciós, pero quan li fan l'abús a ell, no li queden
altres panets que callar i xupar roda.

El dia del Firó a la platja davant can Generós, estava fent fo-
tos als moros i cristians i de cop es presentà un moro que no hi
havia qui el conegués i amb les manotes totes maquillades, em
posà una cara negra com un carbó. La veritat es que no em va
fer gens de gracia, pero quan vaig conéixer qui era, no em va
quedar més remei que deixar-lo disfrutar, perquè amb les vega-
des que jo he disfrutat damunt la seva esquena, ell també en té
dret qualque pic.

Per si encara no sabeu qui era el moro, jo vos ho dire: el mo-
ro era el pitonís "pitoniso", Amador Castanyer. Dic això de pito-
nis perquè amb la seva visió de futur del nostre setmanari, va fi-
car la pota fins baix. Amador, per si no ho recordaves, aquest es
ja el NUMERO 52. MOLTS D'ANYS.

Sembla mentida:

• Que per un "lapsus" la setmana passada el pages parlas
de la verra de Mocedades, quan vote dir un altre qualificatiu
més carinyós que no era aquest. Perdó.

• Que les casetes de fira, hagin fet fogir la tertúlia del seu
Hoc habitual, però no hi hagué cap problema, perquè en Tolo
Ximet va posar a la seva disposició el balcó de les Cases de la
Vila Velles.

• La gran planta que feien els regidors i regidores vestits
de pagesos: LJucia Oliver, Antònia Cabot, Placid Perez, Miguel
Nadal etc. Tots ells de la majoria governant o així ho diven.

• Que l'informació, es confongui amb el que habitualment
es opinió.

• Que pel Port ja es vegi, a més de merda i barques, qual-
que pitera a I ' aire.

Caça Submarina

Diumenge, el "Trofeu Fira de Maig"
Maig", amb sortida a les nou
del mati des el Moll dels Pesca-
dors

La competició tindrà cinc
hores de duració, estant previs-
ta la pesada, i el Iliurament de
premis, damunt les cinc i mitja
del capvespre, en el Nautilus.

Joan

El vinent diumenge, baix de
l'organització del C.A.S. Nauti-
lus es disputarà entre el Far
del Port de Wier i el Morro
de sa Vaca el "Trofeu Fira de

TEPOKEgirt 63 34 56

Carrosses "caput"; Costa den Llorenç (de sa
pols); Policia malparlant; Bosses de ferns

- Hem rebut entre dilluns i dimarts diferents chdades referents totes elles
a la desfilada de carrosses que tancava les Fires i Festes'90. Ens que-
darn amb aquesta: "Totes les coses tenen un principi i un finaJ. Valdria
molt més deixar de costat definitivament el de els carrosses. Fa uns
anys, tenia sentit. Avui per fer el ridícul, amb poques i discretes, val mós
deixar-ho. Crec que es l'únic concurs de la Comunitat Europea on hi ha
mes premis que concursants. Per favor, no facem més la xiamoia".

• •
- Un dels véinats de la Costa den Llorenç, es demana públicament: "Fa
mós d'un any que varen pagar per asfaltar el nostre 'torrent", i segons
les promeses, ja hauria d'estar Hest fa mesos. Si hem de passar un altre
estiu amb aquest polseguer, bono, no ho vull ni pensar. Es vergonyós".

• • •
- Un solleric de professió banquer ens conta al contestador la següent
curiosa historieta: "Davant altre gent, dones majors per la majoria, un
membre de la nostra eficient Policia local, va fer aturar un jovenet en mo-
tomo i Ii va dir textualment: "Vine aquí, que te fare sa pell". Comprenem
que hi ha molt de gamberret en mobilet, pelt l'exemple me sembla que
no passa per aquests modals. Per a comprendre-ho, a les veinades que
defensaven el jove, que aparentment no havia fet cap infracció, l'enca-
rregat de l'ordre lis va entonar: "I voltros, alerta, que vendre a veure si
teniu es Hit ben fet". Broma á alternativa, que quasi bé ningú va poder
captar. Cultureta, senyor Sargent, cultureta... Convé se'n cuidi un po-
quet mes..."

• • •
- El mateix comunicant, va comentar referent als senyals de tràfec inuti-
litzades amb motiu de les Festes: "A partir d'ara, un solleric dura sempre
en el cotxe una bossa de ferns de les berates per tapar els senyals de
tràfec que l'impideixin aparcar. Ningú no podrà demostrar que les bos-
ses no les ha penjades un municipal. Senyor bate: les bosses de ferns
de la Policia Local estan en males condicions, i no s'empren pel que es-
tan fetes. Comprau al manco un altre enginy una mica mes decorós so-
bre tot pets visitants forasters de les Fires".

• • •
- No tot han estat c,rftiques a la Policia Local. Un vernat del Carrer Nou
ens ha telefonat per manifestar la seva satisfacció pels resultats de la re-
forma d'aquell carrer: "És la primera vegada que en temps de Fires no hi
ha embossos al carrer Nou, a la plaça del Castellet ni al carrer de Sant
Jaume. Hi ha hagut molt de tràfec, com es habitual, pert) els cotxes han
circulat amb molta mes flutiesa i sense interferences. Si tots els carrers
fossin de direcció única es solucionarien bona part deis problemes circu-
latoris que patim".

Una caiguda privii al soleric Ros d'una millor classificació.

Classificació del XXIII Campionat
de les Balears de Muntanya

1 .-Angel Recio Palou amb 	 1-1603"
2. -Sebastià Perelló Serverra 	 1-1605"
3.-Jaume Company Pujol 	 1-16'0T'
4.-Miquel Arbona Fullana 	 1 -16'15"
5. -Joan J. Cardona Roig 	 1-1615"
6.-Joan Ribas Fernandez 	 1-1717"
7.-Cesar Neira Garcia 	 1-1754"
8.-Francesc Martorell 	 1-1755"
9.-Antoni Barceló Garcia 	 1-1926"

10.-Josep Gaya 	 1-1952"
11. -Bartomeu Bestard 	 1-2047"
12.-Xavier Soria Campos 	 1-2053"
13.-Miquel Riera Ginard 	 1-2125"
14.-Bernat Clar Mulet 	 1-2125"
15. -Rafel Ros Vidal 	 1-2247"
16. -Joan Caries Mora Muñoz 	 1-30'15"
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scacs

Is sollerics es varen imposar
er 8 a 3 a la Penya Albatros

Joan

Si a les simultànies de les Festes de Sant Pere els de la
mya Albatros es varen imposar clarament damunt els  soue-
:S del "Circulo Sollerense" per vuit a tres, aquesta vegada

sollerics varen prendre la seva revenja, derrotant, per el
ateix tempteig, als rivals dels Port de Sólle r, a les simultànies
tes el passat diumenge, a la Plaça de la Constitució, amb mo-
de les Fires i Festes.
Onze foren les parelles participants, conquerint aquesta ve-

Ida el trofeu i el tauler d'escacs, Iliurats per el Regidor de
Juntament de Sóller Placid Perez, els integrants de la forma-
5 del "Circulo Sollerense".

Actua d'àrbitre en Joan Caldentey (Arbitre Regional d'Es-
tcs) essent aquests els resultats de les onze confronta-
ons:

Hector Guerrero 0'5-Antonio Molino 05
Josep M. Abellà 0'5-Joan Rullan 05
Jaume A. Aguiló 0-Vicenç Sastre 1
Miguel Arbona 1 -Francesc Rado
Josep Valera 1 -Calonge
Antoni Colom 1 -Esteve 0
Manuel Sanchez 1 -Miguel Cardell
Joan A. Ruiz O-Josep Montaner 1
Guillem Pons 1 -Peter Holt 0
Josep Aguiló 1 -Antoni Darder
Josep Frontera 1 -Nicolas Diez 0
El desempat d' aquestes dues confrontacions esta previst

N les Festes de Sant Pere, aquesta vegada de nou al Port de
51Ier.

Itietisme

I a. Cursa Popular "Fires i Festes"
Joan

En Mateu Dominguez es va imposar clarament a la prime-
edició de la Cursa "Fires i Festes", organitzada el passat

iumenge, dins un circuit urbà, amb un total d'uns setanta par-

Per categories, aquests foren els guanyadors de la citada
Ursa:

Iniciació masculi: Gerard Muñoz.
Iniciació femenina: Silvia Silvente.
Benjamins masculins: Bartomeu Reynés.
Benjamins femenins: Cristina Fiol.
Alevins masculins: Antoni Payeras.
Alevins femenins: Maria de Lluc Fiol.
Infantils masculins: Guillem Deyà. -
Infantils femenins: lolanda Morales.
Cadets masculins: Llorenç Fullana.
Cadets femenins: Teresa Silvente.
Juniors masculins: Cristòfol Castaher.
Juniors femenins: Maria Salom.
Seniors masculins: Mateu Dominguez.
Seniors femenins: Vicenta Cordon.
Veterans: Ramon Martin.

ANUNCIS CLASSIFICATS

SE NECESITA TRABA-
ÍADOR a jornal para cor-
ar leña de encina. Jornal
a convenir. Tel. 63.04.01.
De 18 a 21 horas.

BUSCO JOVEN para
taller de motos. Oportu-
nidad para aprender
buena profesión. Infor-
Fies: Tfno. 63.29.86.

SE ALQUILA despa-
cho en Plaza Constitución.
Tino. 63.23.11.

FONTANERIA Y CA-
tEFACCION ANTONIO
MARTI. Precisa ayudan-
tes. 	 Tfno.
33.21.45-63.34.82.

COMPRARIA peque-
ño piso, estudio o altillo
convertible en vivienda.

Pasar ofertas por escrito
al Apartado 10090 de
Palma.

VENDO PISO dos ha-
bitaciones. Tel. 63.30.38.

SE TRASPASA TRAST
al Mercat. Tel. 63.06.51 ó
63.01.32, qualsevol hora.

SE COMPRAN Y RES-
TAURAN muebles y toda
clase de objetos antiguos.

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

Tfno. 63.05.74 y 45 . 61 . 04 .

VENDO PISO en la
calle Vicario Pastor, hace
esquina con tres calles, si-
tuado a pocos metros de
la plaza. Informes en ofi-
cinas Butano. Teléfonos:
63.10.96 y 63.28.33.

CLASES DE INGLES,
con profesora nativa ame-
ricana. Todos los niveles.
Enfoque de la conversa-
ción. Individuales y gru-
pos pequeños. Tel.
63.11.13.

SE NECESITA JOVE
de 16 a 17 anys per apre-
nent de ferrer. Horari de
8h. a 12,30h. 15 a 19h. Tf-
no. 63.28.13.

MATRIMONIO jubila-

do desea alquilar casa,
piso o apartamento todo
el ario en Sóller o alrede-
dores. Llamar al 63.36.83 a
partir de las 19 horas.

CENTRO DE ORIEN-
TACION SELENE. Ayuda
psicológica. Problemas
sentimentales. Cartoman-
cia (Tarot). Presente y fu-
turo. Problemas de hechi-
zos. Tel. 63.39.43.

Se vende FIAT UNO

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

TURBO IE matrícula
PM-4732-AT, 35.000 Kms.
Precio 1.000.000 ptas. In-
formes: Tfno. 63.01.00.

VENDO máquina ex-
pendedora de TABACO.
Precio muy interesante.
Modelo Karachi-16. Tel.
63.15.62.

BANUS antiguitats,
Restauració compra i
venda de mobles i objec-
tes antics. C/. Rosa, 3.
Tell. 63.28.73-63.10.67.

SE TRASPASA tienda
de comestibles en La
Huerta. Inf. Tfno. 63.26.71.
Horas de comida.

TOT PELL. Confección
a medida de piel. Saba-
dos tarde abierto. Tfno.

ALQUILO despachos.
Tres dependencias. Ap-
tos para cualquier ne-
gocio. Plaza Constitució.
Tfno. 46.48.20.

63.35.57. Bajos Eden Park.

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústi-
ca o antiga. Pagam al
comptat, Antiguitats An-
toni de Sa Coma (Jeroni
Bisbal). Carrer del Vicari
Pastor, 8. Telefonos
63.08.65 i 63.07.68.

INTERESARIA
COMPRAR OLIVAR de
1.000 a 3.000 m. con por-
che, buena vista y solea-
do. Interesados llamar al
tfno. 63.04.05.



Tres camions de gran tonelatge aboquen les restes del túnel en aquest solar, aprop d'Es Puig.

El programa "Report"
es feu ressò de les
obres del túnel

Redacció

El programa Report, que emet TV-Ba-
lears cada dimecres, dedica aquesta setma-
na part del seu espai a comentar les obres
del túnel, i es feu ressò de la polèmica susci-
tada entre partidaris i detractors de la seva
construcció.

L'emissió consistí en una entrevista a
Pere Suau i Antoni Sacares qui, en nom
dels Amics de l'Entom de Sóller, manifesta-
ren la seva positura contraria a les obres, fo-
namentada en la manca d'infraestructures
capaces de suportar la febre urbanística que
produirà l'obertura del túnel. Manifestant la
postura favorable fou entrevistat el Batle An-
toni Arbona, qui defensà la idea de que "el
túnel és progrés sempre que es controli el
creixement urbanístic", i afegí que, per acon-
seguir-ho, cal realitzar immediatament unes
modificacions puntuals del Pla d'Ordenació i
seguidament la seva revisió íntegra.

El programa es tancà arnb una breu en-
questa entre els residents sollerics, tres dels
quais es manifestaren a favor i altres tres en
contra.

L'advocat Juan Daniel Pascual, un deis
entrevistats, opinà que "els qui estan contra
el túnel caben dins un taxi, i són tots uns ma-
leantes".

El PSM denúncia un
abocador de terra
procedent del túnel

Redacció

El Grup Municipal del PSM formule el di-
mecres, dia 16, una denúncia a l'Ajuntament
de Sellier contra un abocador pressuptament
incontrolat de terra i pedres procedents de
les obres de la boca nord del túnel de Saler.
Els restes s'estan abocant a un solar situat
al costat dret de la carretera del Puig Major
C-710, just devant el restaurant Bonestar.

El PSM entén que l'abocament s'està,
realitzant sense cap tipus de control i sense
Ilicencia municipal, al costat d'un torrent& i
es corre el perill d'envair els terrenys dels
propietaris dels voltants. El PSM acaba
sol.licitant que s'aclareixi la legalitat o il.lega-
litat dels abocaments, que es comuniqui el
fet a Obres Hidràuliques, i que es suspen-
guin cautelarment els abocaments.

Es dona la circunstância que, el dia
abans, la Policia local havia formulat una de-
núncia pel mateix fet. Segons l'informe poli-
ciel, els abocaments es prodUien des de feia
tres dies, mitjançant camions de gran tone-
latge que realitzen una vintena de viatges
diaris. Efectuades les oportunes averigua-
cions, resulte que el solar on s'aboquen els
restes es propietat de l'advocat solleric
Juan Daniel Pascual.

Biniaraix

Un portaveu de l'Associació de Veinats de Biniaraix infor-
ma a VEU DE SOLLER que ja s'ha arribat a una solució defini-
tiva per a la instal.lació del cable electric que ha de portar el
220 volts a les cases de Biniaraix. A l'hora d'ara ja s'han cla-
vat suports per davall les volades, just arran de teula, per evi-
tar que el gruixat filament nagre travessàs les façanes de
pedra d'aquest conjunt històric. Així els carrers de Trinitat,
Sant Josep, Sant Guillem i Santa Catalina, la totalitat del
tasc urbà de la vila, podrà optar a un menor impacte anties-
tètic.

S'ha arribat a aquesta solució després d'uns mesos
d'oposicions entre Companyia del Gas i veinats, i d'atu-
rades d'entitats. Ha estat, finalment, l'acció personal de vei-
nats els qui per segona vegada aturava el tema dels cables
dialogant amb la companyia, s'arribas a alçar-los fins davall
les teules. La Junta Directiva de l'Associació de Veinats,

a pesar de criticar que El GAS S.A. no hagués seguit la vota-
ció popular en assemblea que, per poca majoria, resolia que
atlas pel mig de la façana i amb el cable pintat, ha vist bé
aquesta darrra fórmula, que en certs llocs  disimula més el
cable i així es fa un mal menor a l'empedrat històric de la villa.

Próxima asemblea

S'informarà d'aquest tema en pròxima assemblea de vei-
nats, a fer el dissabte 26, vespre,  i on es convidarà a Di-
recció i tècnics de l'empresa El Gas per a que informin de
les passes a seguir per a una rapide connexió al 220 volts i ai-
xf permetre retirar de la villa els fils i "palomilles" del 150
que també atravessen carrers.

A aquesta assemblea també es tractaran altres temes de
molt d'interés per a Biniaraix: L'aigua corrent i l'informe
d'una enquesta d'apetèncias i necessitats. La La perillositat
del clavagueram i la d'aigües residuals de cases vora
fonts.11a nova junta directiva i l'organització de festes.

Biniaraix

S'arriba a una solució definitiva per a la instal.lació del 220

Un cable elèctric passara per davall la volada
de les cases

Redacció
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Política

Sóller seu del
congres
fundacional dels
Verds de Mallorca

El pròxim Dissabte i
diumenge la nostra ciutat
sera seu del Congres Fun-
dacional dels Verds de
Mallorca que es farà a Can
Dulce durant el capvespre
del dissabte i mati i cap-
vespre del diumenge.

Per enmarcar el contin-
gut del congres, sols es
tractaran dos temes fona-
mentais: 1) Fixació dels fo-
naments filosòfics i politics
del projecte verd (ecològic,
social, democratic de base,
no violent, feminista, arrelat
a la nostra illa). I 2) Tipus
d'organització.

Els Verds han convidat a
las següents entitats: Grup
per la pau i la no violència
(Sóller), G.O.B., Unió de
Pagesos, Assemblea de
Dones-AOC, M.O.C., Jus-
ticia i Pau, Grup d'Agricul-
tura ecológica, Amics de
l'Entom (Sóller), Federació
amics del poble Saharaui,
Amnesty Internacional, GEM,
Comité solidaritat amb Arne-
rica Llatina; tot grups de
Mallorca.

També s'han cursat invi-
tacions a la resta de l'Estat
Espanyol: Alternativa Ver-
de, En Pie de Paz, Integral. I
a nivell internacional als
membres del Grup Verd del
Parlament Europeu.

Redacció

El Parlament de les Illes ha
admès a tràmit el Projecte de
Llei per al finançament del Pla
Extraordinari d'Inversions i
Millores d'Infraestructures de
les zones turístiques.

En l'exposició de motius,
s'afirma que la infraestructura
de les zones turístiques de les
Illes es deficitaria, i molt infe-
rior en qualitat a la dels paisos
dels turistes que ens visiten.
Afirma també que les admi-
nistracions públiques han
d'assumir la responsabilitat
de resoldre aquestes man-
cances i que, malgrat les
competencies siguin exclus-
sivament municipals, es obvi
que en molts casos els pres-
suposts municipals no poden
afrontar determinades despe-
ses.

Ca racteri stiques del Pla

Per això, el Govern posa
en marxa aquest Pla de Millo-
res, mitjançant convenis amb
els Ajuntaments interessats.
El Pla preveu la realització
d'obres d'infraestructura per
valor de 14.232.153.097 pese-
tes., a 34 municipis de les Ba-
lears. Les obres han estat
proposades pels municipis, i
seran financiades al 60 per
cent pel Govern i raite 40 per
cent pels Ajuntaments res-
pectius.

Pel que fa a la nostra Vall,
nomes han estat acceptades
algunes obres presentades
pels Ajuntaments de Delà i
d'Escorca, mentre Sóller i

Fornalutx n'han estat exclt
sos per no haver sol.liciti
participar-hi. Tot i això, e
pressuposts dels projecte
acceptats a Deià i Escorci
globalment inferiors als 31 m
lions, són els mes baixos d
les Hies, i totalment insigni1
cants si sels compara am
els més de 2.000 mdions d
Calvià o els 1.000 milion
d'Alcúdia, Sant Antoni i Sant
Eulàlia.

Deitl

De les propostes presei
tades per l'Ajuntament d
Delà, nomes han estat accep
tades les obres d'arranjameni
ampliació i pavimentació d'ut
tram final del camí de baixadt
a la Cala de Deia, amb ut
pressupost de 5.389.443 pe
setes.

Escorca

A l'Ajuntament d'Escorc;
se li ha acceptat un pressu
post total de 25.383.179 ptes.
per a l'execució de dos pro
jectes:

• Supressió de les ac
tuais cobertes existents E
l'aparcament públic del Mo-
nestir, plantació d'arbrat — i
formació de capa de roda-
ment d'aglomerat asfàltic
Pressupost: 22.465.433 pese
tes.

• Remodelació de la Pla-
ça de Peregrins, en base a la
construcció d'una rigola de
ciment porland per tal de re-
bre la capa d'aglomerat asfàl-
tic. Pressupost: 2.917.746 pe-
setes.

Veu local
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Pla de millores d'infraestructures en zones
turístiques

Inversions a Deiá i Escorca
per valor de 31 milions 
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