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Des de fa un any, treballam per a vosaltres
Cada divendres, durant 53 setmanes, ara fa un any, hem estat al

vostre servei; al servei d una comarca formada per Sóller, Port,
Biniaraix, Fomalutx, Delà, Escorca. I hom hem fet a través de 1.078

noticies, 628 informacions esportives, 230 articles d'opinió en vers o
prose, 112 reportatges i les habituals seccions fixes que sempre han

ocupat dues pàgines i unes 400 notes. Aquesta tasca d'esforç i il.lusió
suma ja 2.500 escrits amb distintes veus; veus que han cercat els

caires de l'actualitat i interès. Veu comarcal, Veu local, Veu esportiva,

Veu en directe, Veu municipal, Veu del lector, dret a Veu, la nostra
Veu... ja són capsals i pàgines habituals que redactors i
confeccionadors han fet sense cap interès econòmic i amb l'únic i
agrAft suport dels subscriptors, lectors i anunciants, als quals van
dedicades aquestes imatges. Si!, amb aquestes fotografies del nostre
Guillem Deyá vos feim arribar una abraçada amistosa perquè
treballam per a vosaltres i amb la ferma decisió de dir ben fort: "fins la
setmana que ve!".

Sóller
	

Port
	

Biniaraix

EscorcaDeiàFornalutx



Serveis

Ajuntarnent cie Wier 	 600203/0204
Ofidna Municipal del Port 	 633101
Ajuntament deRnalubc 	 631901
Aluntarnent de Ded 	 633077
Jutiat de SŒ 	 630348
Notana 	 €32611
Redone 	 630602

PoliciaMunicipal 	 630200
PoaMunicOal-Urgencies 633721
GuardiaCiA 	 630203
Bombers 	 632500

Unitat Saniteria 	 633011
C,reu Role 	 630845
Mette de Guardia (Avisos) 	 633721

Mercat 	 630231
Escorzacky 	 630561
Cementiri 	 631429
Residencia-Hospici 	 630777
Depuradora 	 630842
Carats 	 631191
'El Gas', s.a 	 630128
Sevei Funerari 	 630805
'El Gas' s.a. (aveias) 	 630198
'El Gas' s.a. (Urgencies) 	 631108
Locutai Biniarait( 	 63X17
Obres de Port 	 633316/69

A.S.C.P. (Can 	 iœ) 	 632421
Drat Sollerense 	 631206
LaUnión'SaBotigLeta' 	 630163
Deensora Soierense 	 631556

Ferrocarril de Seller 	 630130
CieBarcosAzules' 	 E30170
Cia`Tramontana• 	 632061
PgadaTaxis-EsPort 	 631384
Paaciaraxis-Sler 	 630571
Paada Taids-Sa Torre 	 631379
Autccars Liompar1 	 202125
Autocars Sae( 	 632821
Autocars Repc 	 630567

TRENS

Palina-S6kw:08,00- 10,40-13,0°-
15,15-19,45
Stifir-Paina.06,45 -C9,15 - 11,50 -
14,10 - 18,30.

TRAMVIES

Sóika-Port05,55 - 0555-07,00-8,00 -
*09,00 - 10,C0 -11,00-12,C0-
13,C0-14,C0-15,00-
16,C0-17,00-17,55-19,03-20,03-
'20,45
(21,00DiimengesiFestius).
Port-Sciler06.20 - 07,30-08,25-Cig,30

10,30-11,30-12,30-'13,25-14,30
-15,30-16,30-17,30-18,30-19,3°-
20,20-21,10
(21,20DiumengesiFestius).
AVIS: Els tranwies marcats ant un
anllacen amb las art:lades ysotlides des
tens.

AUTOCARS

(Der 1 d'abril al 30desetembre)

Pai7e-Validemossa-Dere-
PortdeSeler07 ,30- 10,00-12,00
16,15-19,X
PortdeSólisr-Derri-
Validsmossa-Pakna
07,29-œ,æ. - 14,29-16,05-18,05.
Deiii-PondsS410708,15- 10,45-
12,4e-17,05-29,15 .
Deki-Veldernosse-Pains03,03- 10,00
- 15,00 - 16,30 - 1833

Sikr-PortdePoiença.09,00.
Ponds Sólier-Portds Palançag,30.
PortdePoiongs-Sikr16,00.

BARQUES

Portde Sókr-Sa Cabers.

10,05 -15,00
tCalobra-Port deSeder

12,05 -16,45

FARMACIA DE
GUARDIA

Al'Aluntament(PoliciaMunicipal)VC6
karaniatarmaciaa

laqualvospodeudirigir.

ciI 'AX)K1IM

441j0"
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AVUI DIA 25, St. Urbà

Dernàdissabte St. Felip Neri

Passat-dernkdiumenge,
St. Juli

Costumari

St. Urbà es invocat
contra els mals de cap i
les migranyes, i també
perquè guardi i curi les
febres. Tot això ve de
quan el martiritzaven li cla-
varen un clau al cervell.

St. Felip Neri es invocat
contra les malalties del
cor, contra els mals inte-
riors, tant morals com
físics.

St. Juli es el pate, dels
pouetaires i de la gent que
tenia a veure amb les
aigues netes o brutes. Se
l'invoca quan algú havia
de fer feines relacionades
amb pous, pous negres o
letrines.

25

Seguim amb mateixa monotonia perquè parlar del
temps darrerament s'està fent molt avorrit, perquè no
passa res, no hi ha cap fen6nem meteorològic destaca-
ble.

De totes maneres tenim molta mala sort perquè
aquests dies ha plogut per tot menys aquí, fins i tot hi ha
hagut pliges molt intenses a Catalunya, i la nit de Dime-
cres a Dijous les tempestes passaren bé aprop  de Sóller;
així ho demostraren els Ilamps que feien, pert) no ens
arribá res.

Mentres nosaltres estam preocupats per la manca de
pluges, els turistes estam passant de lo més be, i sobre
tot els aucells amb aquesta collada de bon temps poden
surar el cent per cent de les seves cries. Com diu la dita
popular:

"No hi ha mal que per bé no vengui".

Temperatures

Maxima 25,8 ° dia 18
Minima 11,4 ° dia 24

El Temps
Estació de sa Vinyassa

No hi ha griva ni grivat
que pel maig

no sia nat

Joan Puigserver

Naixements
-ANTONI, fill de Andreu Nova i Isabel Hernandez (27.4.90).
- MARGAUDA, filla de Joan BIBILONI i Uúcia TRIAS (3.5.90).
-MARC, fill de Gabriel CASTANYER i Ma. Fca. CANYELLES (11.5).
- FRANCESC, fit de Francesc MARTI i C.Ma. LOPEZ (10.5.90).
-GREGOR1,111OeGoODURANiMarietaCERDA(19.5.90).
-JUUA, fill de Julia M.A. COLL i Margalida DURAN (18.5.90).

Matrimonis
- Pablo Ignacio Toto i Varea, arnb Ma. Jose Bianco Rodriguez (19.5.90).
- AntoREsteva Salva Roig, amb Eva. Ma. Matías Jimenez (19.5.93).

Defuncions
- Miequel VICENS COLL, de 90 anys (2.5.90).
- Josep REINES MARCWUS. de 73 anys.
- Margalkia COLOMMAGRANER, de 80 enys. (19.5.90).

Veu de Sóller
C/1.1una,53, baixos. Tel. 63 34 56.CIF.E07431 166

Dipesit Legal PM 573-1989
Edits Premsa Uiure, C.B.

imprimeix:Editora Balear, S.A.
Director:JaumeCasasnovas

Administració:Francisca Roig
PublicitatMaria Marques

Caps de Redecció:Maria Igncisia Perez (Local) i Toni Oliver (Esports)
CoLlaboradors:Joan-Antoni Castanyer, Miguel Angel Fe& (Port), Miguel

Gual, AntoniJover,FrancescLorente, Gabriel Merce, Joan Oliver, Joan
Puigserver, Placid Perez. Antoni Killen, Ma. Antonia López, Catalina

Pomar, Ma. Ant. Martinez iJosepl3auça.
Assessor Lingiiistic Miguel Nadal Palou.
Composició:JaurneAlbertiiPerePérez.

Disseny. Ernest Forteza
Fotogra fie Guillern DeyeiJesús Sampedro

63 34 56Caluna, 53. baixos.

Setmanari

Veu de Sóller

ES DIVENDRES A
CA-VOSTRA

Nom	I  I Llinatges

I Adreco Tel
Es subscriu per un ony, autoritzant el pogoment dais rebuts de la subscripció en

.,Coixa/Banc I Número de compte

Adreça Pobloció 	( P 	I o de

Signat

—1990

Noces de argent
1JuiSa Calvo - Francisco López

Dissabte passat, dia 19, va fer vint-i-cinc anys que es
casaren Llu'isa Calvo Adrover i Francisco López Vicens.
Celebraren les seves noces d'argent conjuntament amb els
familiars, assistint a una missa a la Parròquia de St. Barto-
meu i després arnb una refrescada per a tots.

La fotografia
correspon a
un viatge
que
realitzaren a
Italia, fa uns
mesos, amb
companya
d'altres
sollerics.

a 	 es le 	 a
Sorteig d'ahir dijous,

dia 25 de maig

2	 11	 17
30	 40	 45
—Comp. 14

ki 041 	 es• •C
Dijous,24-maig 	 71.910

Dimecres,23-maig 	 52.986

Dimarts,22-maig 	 18.006

Dilluns,21•mcrig 	 15.819
Divendres,18-maig
53.176 (Serie 121)

REGISTRE CIVIL

PUNTS DE
VENDA

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

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

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

Estanc Plaça Fleming

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:

4.000 Pts.
Estranger: 6.500 Pts.

Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a22 hores

Diurnenges i festius:
TANCAT

NOTA DE SOCIETAT

VEU D'ESGLESIA

Gracies, participants!
Més d'un centenar de participants varen celebrar

l'Assemblea parroquial de St. Bartomeu 1990. D'entrada,
honestament, un ha de dir "gracies".

Perquè es una benedicció de Déu per a la nostra parrò-
quia i per a la nostra vall de Sóller que un grup de cristians
es reunesquin per revisar les incoherències, els buits, els cri-
veils que té la nostra comunitat i el poble; que al mateix
temps sàpiguen veure el bon canil que s'ha fet i es fa, i que
es disposin a reemprendre la tasca amb més encert.

N'estic ben segur que a l'Esglèsia no la dirigeis unes
poques persones -sien el Papa, els bisbes, els preveres, els
religiosos/es--, sinó l'Esperit Sant que habita en nosaltres. I
es que la Ilum i l'encert que la gent, quan pensa i participa
té, supera en quantitat i qualitat la clarividência d'uns pocs.

Dic això perquè el resultat de les votacions esbrina la
clau del greu problema que ens afecta als cristians que
volem ésser missioners: a la família es el front on amb més
eficacia es pot envestir el desafiament de la manca d'indica-
tius cristians, que la catequesi pot oferir, i que, al cap i a la fi,
es una passa prèvia per a una vida cristiana adulta.

Gracies, cristians participants!
Llorenç Lladó Calafat

Iglesia de la
Alqueria del Conde

(PP. Filipenses)
Fiesta de San Felipe Neri

Sábado a las siete, misa rezada.
Domingo, 27. - Misa rezada a las diez y media. Por la tarde a
Ias siete menos cuarto, Rosario, Mes de Maria y ejercicio al
Santo. Seguidament, habrá misa solemne en la que predica-
rá al Rvdo. Sr. D. Ramón Lladó, Pbro. y Formador del Semi-
nado.

2	 Agenda
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Llista provisional de beneficiats

Nom

Amengual Morell, Antonia
Vázquez Llamas, Antonio
Cladera Moragues, Miguel
Sanchez Escalas, Juan
González Martínez, Isabel
Cladera Sastre, Mateo
Castafier Ferriol, Juan José
Busquets Alberti, Joaquin Juan
Vicens Ramon, Jaime
Barceló Marimón, Juan José
Panteno Valent, Juan
Reynés Mayol, Bartolomé

Modalitat

LJoguer
Lloguer subven.
Venda
Venda
Lloguer
Lloguer subven.
Lloguer
Lloguer subven
Lloguer subven
Lloguer
Lloguer subven.
Lloguer

Puntuació

400
370
370
360
340
280
280
270
270
260
255
255

Alumnes de BUP participen en les
VIII Jornades del País a l'Escola

Salvador Castanyer

Com ja anunciàrem fa
dues setmanes els alumnes
de literatura catalane de l'Ins-
titut Guillem Colom guanya-
ren el primer premi de redac-

ció de la problemàtica dels
joves en la campanya del
Pais a l'Escola. Així els pas-
sats dies 10, 11, 12 i 13 es
desplaçaren a Coma-Anya, El
Vendrell (Tarragona) per re-
collir el premi dotat en 75.000
pts.

Aile participaren a les jor-
nades d'intercanvi amb joves
dels Pasos Catalans prenent
part en els distints actes
programats: es feren taules
rodones, debats i conferèn-
cies, es filme un video i s'edi-
ta una revista on es recolliren
les impressions de la Troba-
da. També es visitaren els
monestirs de Poblet, i de
Santes Creus, i pogueren as-
sistir a una obra de teatre.

Aquesta trobada fou d'un
valor escepcional on els es-
tudiants sollerics descobriren
Ia problemàtica i inquietuts
que tenen els joves d'avui de
les Illes i del Principat. Ha es-
tat la primera vegada que
l'Institut de BUP de Sóller,
gràcies a la iniciativa del seus
professor Jaume Marck ha
participat en les Jomades del
Pais a l'Escola, en la seva vui-
tena edició, demostraren el
seu bon nivell i mereixeren el
primer premi.Ela loves passaren moments de feins I de bulla

‹(Szliontar Arfunts»

A més a més, tenim a la seva disposició modernes i
eficaces cremes anticellulitiques raafirmants.

El voluntadat de la Crau Ro3a disposat a ajuderlecompanyar les persones majors.     
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kdjudicades les 1 2 vivendes
le Protecció Oficial

P.P.

Ahir mateix, després d'un
les d'estar a exposició púbh-
a, acabava el termini de pre-
entació d'alegacions en contra
e l'adjudicació de les 12 vi-
endes de Protecció Oficial,

l'IBAVI promociona a Foma-
rtx. Aquestes vivendes les
onstrueix l'empresa FOCSA,
A. en el solar cedit per l'Ajun-

tament al costat de Sa Ruda-
na. L'adjudicació provisional de
les vivendes fou realitzada per
l'IBAVI d'acord amb la puntua-
ció calculada per aquest orga-
nisme, tenint en compte les cir-
cunstencies personals i fami-
liars, la situació econômica fa-
miliar i la necessitat objectiva
de vivenda en funció del domi-
cili que ocupa actualment cada
un dels sol.hcitants.

La modalitat de l'adjudica-

ció fou calculada, en canvi, en
funció dels ingressos familiers
ponderats de cada sol.licitant.
Aqueixa modalitat pot ser de
tres tipus:

• Lloguer: entre les 11 i
les 12.000 ptes. mensuels.

• Lloguer subvencionat:
entre les 8 i les 9.000 ptes.
mensuels.

• Venda: entre les 19 i les
20.000 ptes. mensuels. Als 20
anys, la vivenda es del llogateri.

S'acaba
d'arreglar
el Mt del
torrent Major

Una vegada atura el cabdal
de l'aigua del torrent Major,
s'han pogut continuar les obres
d'acondicionament del Dit al seu
pas subterrani per la Plaça de
Sóller. Es toma treballar-hi des
de dimecres d 'aquesta setmana.

Com imformerem fa unes
setmanes, aquest 'lit s'havia
d'encimentar, després de tapar
els gorgs de pedres, cosa que ja
s'havia efectuat abans de les
darreres pluges.

kornalubc

Els premis
del Concurs
de Redacció
per al
Col.legi
Es Puig

G.M.

Dissabte passat, en un acte mes de Fires i a l'Ajuntament, s'entre-
garen els premis del concurs de redacció que la Comissió de Cultura
de les Cases de la Vila convoca per al Dia del Llibre. El jurat qualifica-
dor decidí premiar el conjunt de les redaccions presentades per la
classe de sise—B del Col.legi Públic Es Puig, puix, Ilevat d'alguna mes,
foren els mes animats i exclussius participants. El Jurat també decidí
canvià els lots de premis, al quedar desertes mottes categories
d'edats, i al final reberen premi individual els alumnes participants i un
d'especial per a la classe de sise—B que rebé personalment la seva tu-
tora Magdalena Canillo.

Demà
comença
el Torneig
d'Escacs del
Circulo
Sollerense

M.I.

El Cículo Sollerense ha organitzat una nova edició del Tomeig d'Escacs.
En aquesta ocasió es tracta de l'edició que pertany a l'any passat, que no
poqué dur-se a terme a causa de les obres de reforma del local d'aquesta
societat deportiva i cultural.

Fins demà dissabte a les set de l'horabaixa, hi ha temps d'apuntar-se
com a participant.

A partir de Ilavors es començaran les partides, que es jugaran a hores
concertades pels mateixos participants.

El sistema de joc que s'utilitzarà sera el suis i el nombre de setmanes de
duració dependrá del nombre de participants.

Serveis Socials

G.M.

L'Assemblea de la Creu Ro-
ja de Balears i l'Ajuntament de
Sóller firmaren recentment un
conveni de col.laboració que ve
a reforçar el programa d'Ajut a
Domicili que l'Ajuntament pres-
ta en col.laboració amb l'Insti-
tut de Serveis Socials (INSER-
SO). A través d'aquest conve-
ni, l'Assemblea de la Creu Roja

Se ven
ZODIAC

MARC Il.
MOTOR TOHATSU

15 H.P.
PREU 350 mil

63.06.72

Educació

Ara és el moment de preparar la seva pell per a un
perfecte bronzejat util.litzant un "Peeling" corporal
i tractaments qualificats per a la protecció del sol.

L'Ajuntament amplia el seu programa d'Ajut a Domicili
local posa a disposició de
l'Ajuntament el seu yoluntariat
per a la realització de determi-
nats serveis de companyia,
movilitat i suport familiar als
particulars que ho sol.licitin.

Aquests serveis poden ser
els següents:

• Fora del domicili parti-
cular: acompanyar el benefi-
ciari en les seves gestions i
desplaçaments, acompanyar-lo
en activitats ocioses i de convi-
vencia, ajudar les famílies en
els moments d'oci i descans, i
realitzar gestions i compres di-
verses.

• Dins el domicili: fer
companyia a l'interessat, fo-
mentar les ocupacions i afi-
dons personals, i donar suport
a les families en els moments
d'oci i descans.

L'Assistent Social de l'Ajun-

tament, en coordinació amb la
Creu Roja, seleccionare i de-
terminera quins han de ser els
beneficiaris del programa, els
serveis a prestar i la seva fre-
qüència, d'acord amb les sol.li-
cituds formulades pels particu-
lars.

Financiació

El conveni estare en vigor
fins el proper dia 30 de se-
tembre, sempre que la Creu
Roja compti amb les ajudes i
subvencions proporcionades
pel Ministeri d'Assumptes So-
cials. La financiació d'aquestes
subvencions per part del Minis-
teri procedeixen de les decla-
racions de l'Impost sobre Per-
sones Físiques (I.R.P.F.) desti-
nades a finalitats d'interès so-
da].

PROXIMOS CURSOS GRATUITOS DE:

Corte y confección.
-Extensión cultural.

-Higiene, alimentación y primeros auxilios.

Información: CASA DEL MAR. Telf. 63.02.70



La simpatica Pill Marin (EB3CNZ), guanyadora del Districte Tercer.

Iv Concurs Nacional Ciutat de Sóller

El solleric Joan Sanchis guanyador
del Concurs de Radiolocalització

La G. Civil
intervendrà a
Ia carretera
del Puig Major

Primer l'Ajuntament de Sóller i des-
prés el de Fomalutx es dirigiren fa alguns
mesos al Delegat de Govern i a la Direcció
General de Tràfec, per sol.licitar la seva in-
tervenció a la carretera del Puig Major, a fi
d'evitar la celebració de carreres incontro-
lades. Aquestes carreres de motos de
gran cilindrada solen celebrar-se habi-
tualment els dissabtes capvespre i els

diumenges demati, i produeixen gran
quantitat de molèsties i un greu perill per a
la circulació.

La resposta de la Delegació del Go-
vem arriba el passat dia 10, i notifica a
l'Ajuntament de Fornalutx que ha instat
l'Agrupació de Tràfec de la Guardia Civil
per a que adopti les necessaries mesures
de vigilancia dirigides a impedir les proves.

L'Assemblea Parroquial decideix
prioritzar la catequesi en tots
els seus nivells

G. Me rai

Diumenge passat dia 20
es va celebrar al Monestir de
l'Olivar, Sa Capelleta, l'As-
semblea Parroquial de la Pa-
rròquia de Sant Bartomeu de

baix el lema "amb la
paraula i la vida, comuniquem
l'Evangelf. L'objectiu de l'As-
semblea es que la comunitat,
corresponsable en una Esglé-
sia oberta, faci l'anàlisi de la
realitat de l'Església a Sóller
en coseqüencia marqui el
Garni per on ha de continuar la
seva acció.

La jornada de treball, on hi
assisti un centenar de perso-
nes, s'inicia amb la presenta-
ció de la memoria del curs
pastoral que ha acabat. Se-
guidament, per grups, es
passaren a debatre aquestes
conclusions i a preparar les
propostes pel nou curs.

L'horabaixa tengué Hoc el
debat de les 16 propostes
presentades, escollint-se les
tres que seran els principals
eixos d'acció de la comunitat
en el curs que ara comença.

Les tres propostes que
obtingueren un major nombre
d'adhesions són les se-
güents:

-Prioritzar la catequesi
familiar (cercar catequistes)
de cara a la catequesi normal,

que es faci un pla de formació
per als pares. Seguir poten-
ciant la catequesi d'adults, la
coordinació dels catequistes,
una nova presència dels pa-
res, la continuació després
d'acabar la catequesi fami-
liar...

- Cercar quelque solució
per a omplir els buits entre
catequesi de primera cornu-
nie) i catequesi de confirma-
ció, sense passar forçosa-
ment per grups corn Mijac,
Escoltisme...

- Crear una catequesi de
joves de post-confirmació que
els possibiliti la seva vida cris-
tiana en totes les seves di-
mensions.

A més de les propostes
concretes, eis participants
també tengueren l'oportunitat
de realitzar suggerències. Cal
destacar-ne un realitzat per
un grup de joves consistent
en estudiar les possibilitats de
reobrir el Centre Parroquial
Victòria, que roman tancat
des de fa alguns anys, per a
la seva utilització per part de
grups de la Parròquia. També
cal mencionar-ne d'altres que
feien referencia a l'excessive
duració de les celebracions, a
l'horari dels funerals o a altres
aspectes de la vida de la co-
munitat cristiana de la Vall.

La jornada acabe amb la
celebració de l'Eucaristia.

Bar Restaurante

Brot de Taronger
—INAUGURACIò

dia 31 de MAIG,
a les 21 hores.

—NOVA DIRECCIL).
—NOVA CUINA

MALLORQUINA.
—INAUGURACIò de

PINTURA a càrrec
de la Sra. DILLMAN.

Avgda. Cristòbal Colón (Plaça Mercat)
Carrer Romaguera, 14 	 Sóller

	
Telf. 63.38.86    
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Radioaficionats
	

Circulació

Joan

Amb motiu del Iliurament
de premis del "IV Concurs
Nacional Ciutat de
Sóller—Memorial EA6J0", el
passat diumenge, la Secció
Territorial Local de la Unió de
Radioaficionats Espanyols
(U.R.E.) va organitzar una in-
teressant jornada que es va
iniciar amb un Concurs de
Radiolocalització, que va
comptar amb la participació
de més d'una vintena de ra-
dioaficionats illencs.

Al final el triomf fou per en
Joan Sanchis (EA6JM), se-
guit de n'Antoni Valls
(EA6MI) i en Guillem Valls
(EA6XD).

La quarta edició del Con-
curs Nacional Ciutat de
Sóller, feta en memòria de
l'inoblidable cavalier de les
ones hertzianes Francesc
Selles (EA6J09, E.P.D., fou
un rotund exit en tots els sen-
tits, tant de participació (illen-
ca i peninsular), com d'orga-
nització.

El Ihurament de premis es

va fer en el Restaurant Mo-
nument, en el transcus d'un
dinar de companyonia, ocu-
pant llocs d'honor a la taula
Presidencial la seva Mua
Anna Ferrer, el President, el
Vice-President i la Secretaria
del Conseil Territorial de la
Comunitat Autònoma Balear
de l'U.R.E., Srs. Josep Maria
Gaita (EA6D0), Bartomeu
Rosselló (EA6JN), i Gigi Uri-
be (EA6HL), respectivament.

Els guanyadors foren:

General
1 .-Bernat Pino (EA3F0F), Reus.
2.-Miquel Garcia (EA6SX), Palma.
3.-Josep Nicolau (EA3DLC), Reus.

DistricteTercer:
1 . -Figeai Sierra (EA3DBJ), Tarragona.
2.-LJuis Carrasco (EA3CSV), Reus,
2.-Pere J. Adell (EB3CGQ), Reus.
3.-Joan Cafiellas (EA3AZT), Reus.

Primera Dona
1.-Pilar Marin (EB3CNZ), Ripollet.

Districte Sise:
1.-JoanMartinez(EA6ZS), Palma.
2. -Bemat Munar (EA6XC), Algaida.
3.-Bemat Perpihe (EA6h11), Palma.

Església

Plàcid Pérez

Després de l'obligat pa-
rèntesi de les festes patro-
nals, prossegueixen les habi-
tuais excursions a peu. El
grup Estol Vidalba participa el
passat dilluns en la caminada
que s'organitza a Sóller fins a
damunt el Teix. L'excursió, de
normés nou quilòmetres, fou
seguida per uns 70 partici-
pants, entre els quais hi havia
16 sollerics i també notables
absències.

La pujada es feu pel Cami
del Rost i el Racó den Ba-

rona, fins al cap d'amunt o
Teix, des d'on iniciaren
baixada pel Pas del Pi.

L'aniversari

Arribats al porxo de l'oliNA
de Jesús Martin, els excu
sionistes feren una llarga ab
rada per assaborir un dim
que el veterà excursionist
oferí als companys de curolle
a peu, en ocasió del seu 80i
aniversari: pollastre, COCE
bunyols, ensaimades, mel, \,
etc. A les postres, es llegí un
glosa en honor de l'amic Mai
tin:

Excursions a peu

Els 80 anys de Jesús Martin

Tu fas camí
I ens vas guiant quan tu Gamines...
Ben demati
a pujar al dm sempre ens animes.

El teu guiatge
no sols es ferm; es també amable
i en tot paratge
ens fas l'esforç niés agradable.

Al descansar,
per fer el dinar, cap el migdia,
tu tens encar
per cadascú una Ilepolia.• •

I ara que arribes
de Ilarga vida a les altures
a tots ens brindes
l'obsequi de virtuts madures.

Així, Jesús,
avui te duim tota Iloança,
vivim amb tu
belle joie de la gaubança.

I a Déu pregam
per tu, dies de pau i gracia
ilidonam
pels anys viscuts moites de gracies.

COSES
DOKES
Paseo la Playa

Port de Sóller

BAR-RESTAURANTE

CA N'ANTUNA
Cerrado Lunes

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

CALZADOS PITIS
Curapies señora

ROM I KA
Señora, caballero y juvenil

C/. Ant. Montis, s/n. Pto. Só/ler- Te/f. 63.11.78

TRANSPORTISTAS
CON VEHICULO PROPIO

Se precisan para reparto
BUTANO

comisiones importantes
Informes: ALMACENBUTANO. Tel. 632833

PLANCHISTERIA CRESPI
SERVICIO DE CHAPA, PINTURA Y

MECANICA CON LA GARANTIA DE
TALLERES PROPIOS

Y PERSONAL ESPECIALIZADO.

SERVICIO DE GRUA PERMANENTE
C/. Fontanellas, n*. 14 	Tell. 63.16.80 	 SOLLER



Nombrós grup de malalts a Lluc
J.S.

Dia 19 de maig un nom-
brós grup de malalts de la
Fratemitat de Malafts, altre
de la Residència Mare de
Déu de la Victoria i un altre
de l'Associació de la Tercera
Edat participa a la diada de
Uuc. L'Eucaristia fou presidi-
da pel Bisbe de Mallorca i
trenta capellans de tot
Mallorca. Els Blauets dona-
ren color a l'acte, Teodor
Ubeda, a la homilia, destaca
que la comunitat cristiana ha
te tenir present ais malalts i a
aquests els esperança amb
pau i lium interior.

Bali de l'Ofrena pel grup
de Bunyola, les taronges de
Sóller, les cançons mallor-
quines, la cola gratuita, foren
detalls que tancaren la ¡or-
nada. El grup de Sóller fou
presidit per Mossèn Rafel
Horrach.

Sods, menjada iexcursk!)

Divendres, dia Scie juny,
hi haura una menjada de
companyerisme a Can Cre-
mat, on es faran entrega de
les ajudes de La Caixa i Sa
Nostra. Dia 21 i dia 28 hi hau-
rà excursions a la Vall d'en
Marc. Ja quasi estan comple-
tes les listes.

'Sa Nostra" regala premis

De l'embargament al C.F. Saler

La directiva local negociara
en breu possibles solucions

La notícia sorprenent
del fulminant embargament
dels trofeis del C.F. Sóller
produkia el passat diven-
dres, va agafar a la directi-
va del club completament
d'improvist. La sentència
del jutjat es va complir, i el
mateix dia, varen ésser
embargais els trofeus del
local social, i altre material,
part d'ell, propietat de la
societat que acull la seu
social del club. Cal remar-
car que el deute oitinari
de l'acció, preve del temps
en gué Lluís Mira presidia el
club.

Tots els mitjans de co-
municació, premsa, radio i
televisió, es fèren resò de la
nova: el C.F. Sóller ha estat
embargat per l'impagament
de les despeses del gene-
rador que durant uns me-
sos va antecedir a la defini-
tiva connexiò de les torres
de Ilum a la xarxa elèctrica.
El muntant de lloguer, as-
cendia a unes cinc—centes
mil pessetes, i segons noti-
cies de bona font, aquesta
xifra va ésser abonada en
el seu moment per l'Ajun-
tament a l'inefable Mira,
mitjançant una subvenció
especial.

Una histeria per "no
dormir"

El que en realitat va

succeir es que te propietari
de4 generador, Bertorneu
Mas Rubio NO va cobrar di-
ta quantitat, i va executar al
club per l'impagament de
les lletres acceptades en el
seu momento per !Iris Mi-
ra. Amb l'increment de inte-
resos i despeses d'advo-
cats i altre parafernalia, la
suma s'ha incrementat no-
tablement, i ara mateix es
de 875.000 pessetes.

Primers contactes Seller
—MasRubio

A primers dies de la
present setmana, el C.F.
Sóller va establir els pri-
mers contactes amb la part
demandant. Sembla a ser
que hi ha un principi de bo-
na voluntat, especialment
per part del club solleric.

Esforç economic

Falta a veure si aquesta
predisposició mútua es
confirma, si el club podrà
fer lenèssim esforç eco-
nòmic, i d'aquesta manera
recuperar els trofeus, ma-
quines d'escriure etc., i en
'finitiva aturar l'acció
judicial.

Per últim, l'affeccionat
es demana: es podra,
d'una punyetera vegada,
esborrar del club la imatge
de l'impresentable Mira?.
Quan semblava que això
s'havia aconseguit, vaia es-
tocada...!

Animais domèstics

A Sóller hi ha 1 .176 cans censats

AJUNTAMENT DE SOLLER

SOPAR DE MOROS
I PAGESOS
FIRO-90

Es prega que tots els moros i pagesos que varen
participar al Firó-90 passin a retirar el ticket per al
sopar a l'Oficina d'Informació de Sóller eis dies
28, 29 i 30 de maig.
D'altra banda també es recorda que es tornin els
vestits propietat de l'Ajuntament.

Rosa Ordinas robé un regal de "Sa Nostra"

vise° y Decoración

ecliPinteria de obras
SOLLER (Mallorca)

Calle de sa Mar 210 tel: 630930   
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grcera Edat El Sindicat de Regants recorrerà Futbol   

Obres Hidràuliques autoritza una
perforació a la Font de s'Ullet

El Sindicat de Regants tem que la perforació shed greument el cabal
d'aigus de la Font de s'Ullet.

J. C.

Segons han manifestat a VEU DE SOLLER fonts oficials del Sindi-
cat de Regants, aquesta entitat ha recurregut aquesta mateixa setma-
na davant eis organismes pertinents, el permis concedit per Obres
Hidràuliques a la perforació per a la recerca d'algues que es fa en el
Rad) den Vives.

Obres Hidràuliques va atorgar el permis perquè complia tots els
requisits que la Ilei exigeix per obtenir Ilicència, pet-6 no tengué present
que aquesta perforació es feia just damunt la vertical del Hit de la Font
de s'Ullet.

El Sindicat de Regants creu que el risc que es corre fent aquesta
perforació es molt alt, perquè hi ha el perill que quedi afectat greument
el IR de la font i que, en conseqüència, es perdi tota l'aigua.

Assemblea de sods de Joventuts Musicals
L'Escola de Música de Can Dulce
passa a ser de Joventuts Musicals

G.M.

L'Escola de Música de Can Dulce, creada fa quasi dos
anys i que compta amb una seixantena d'alumnes, ha passat
a dependre de la Delegació a Sóller de Joventuts Musicals.

D'aquest fet s'informa als socis de Joventuts Musicals en
el transcurs de l'Assemblea General realitzada a les sales de
Can Dulce el dissabte passat.

Els responsables de l'Escola de Música proposaren fa un
mes a la directiva de Joventuts poder formar part d'aquesta
associació per tal de tenir més facilitat a l'hora de solicitar
qualsevol tipus d'ajudes als estaments oficials. Recordem que
aquesta jove escola de música ha intentat en repetides oca-
sions el camí de la municipalització, sense aconseguir-ho.

Ara l'Escola de Música Joventuts Musicals continuara es-
sent dirigida pels professors que fins ara se'n feien càrrec i
deslligada funcionalment i econbnica de Joventuts Musicals,
perd de cara als alumnes aquesta anexió els  permetrà gaudir
de les activitats que organitzi Joventuts Musicals, especial-
ment concerts i audicions musicals.

Socis
En l'Assemblea de socis de Joventuts Musicals s'informa

també dels projectes a curt i a mitjà termini de la delegació
sollerica, de l'estat de comptes i d'altres temes suggerits pels
mateixos socis assistents a la reunió.

Redacció

Segons les dades sub-
ministrades per les oficines
municipals, a la ciutat de
Saler hi ha censats un total
de 1.176 cans. Aquesta
quantitat representa un
augment del 8,5% sobre els
cans censats l'any 1989,
que assoliren el nombre de
1.084 animals, i un 14%
sobre els censats l'any
1988, que foren només
1.031 .

Les xifres han estat cal-
culades d'acord amb les al-
tes d'animals vacunats pro-
porcionades pels veterinaris

de la nostra ciutat, segons
el recompte que ordena rea-
litzar anualment el Govern
Autònom. Els càlculs, que
solen efectuar-se el segon
trimestre de cada any, són
remesos a la Conselleria de
Sanitat i a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que
tenen al seu càrrec el con-
trol dels animais vacunats.

Segons altres fonts con-
sultades per "Veu de Sóller"
aquestes dades són sensi-
blement inferiors a les reals,
i es podria calcular que a
Sóller podria haver-hi un ca
per cada vuit habitants: és a
dir, de 1.300 a 1.400 ani-
mals.

Jaume Casasnovasko

Amb la carnpanya que esta
ealitzant "SA NOSTRA" de la
lue el seu "slogan" NOMINA VI-
/A ja suha fet popular, regala
remis per sorteig. En aquest
as ha estat agraciada a l'oficina
lel Port de Sóller, Rosa Ordinas

Ripoll, que rebé de mans del de-
legat Vicens Bausa, un aspira-
dor marca "Panasónic", sols pel
fet de tenir • domiciliada la seva
nómina a SA NOSTRA.

Aquest sorteigs es realitza-
ran sovint entre aquelles perso-
nes incloses a les 'listes de
NOMINA VIVA; es sortejarán
viatjes, premis metalics, videos.

BAR RESTAURANT

Sa fronterA
CTRA. DEIA, s/n. TEL. 631193 - SOLLER

CAN MORA DES VI
(Casa fundada en 1873)

PERE J. MORA ALBERTI
VINOS Y LICORES DEL PAIS

C/. Lluna 49 - Tell. 63.12.48 —SOLLER

RESTAURANTE
"SOL Y SOMBRA"

BANQUETES
Y COMUNIONES

C/. Antonio Montis, s/n.
Telf. 63.20.14.
PORT DE SOLLER



1 n un terreno peligroso, o cuando no
es posible retroceder, hace falta al-
go más que coraje para llevar a

buen término la aventura. Hace falta con-
fianza. Seguridad de que tu vehículo es

capaz de superar las pruebas más duras.
Con el Land-Cruiser de TOYOTA lo tie-
nes todo. Fiabilidad mecánica. Potencia.
Estabilidad total. Ten confianza. Estas al
volante de un Land-Cruiser.

TOYOTA
LA TECNOLOGIA DE LA SENCILLEZ

CRESPI AUTO, SA.
SERVICIO OFICIAL

C/. FONTANELLAS, 14 	 EXPOSICIONYVENTA:
TELF. 63 16 80 	 SOLLER 	 PLAZA MERCADO n°1. TELF. 63 17 62

EL MEJOR EN TODOS
LOS TERRENOS    

6 un any Veu local Veu de Sóller/ 25 de maig del 1990     

Urbanisme

Tal com informàrem en l'edició an-
terior, el Govern Autònom dictà la
setmana anterior les Normes Subsi-
diàries que regularan la normativa ur-
banística del sa no urbà del municipi
de Sóller fins i tant no s'aprovi el Cata-
leg d'Espais Naturals. Aquestes Nor-
mes suposen una nova concepció de
Ia normativa fixada en el Pla d'Orde-
nació Urbanística de Sóller (PGOU)
sobretot, intenten conferir un major
grau de protecció de l'entorn contra
les agressions procedents de la
construcció, en base a la fixació d'una
superficie minima de parcel.la molt
superior a la prevista en el PGOU. El

Govern ha fixat un termini d exposició
al públic, que acaba el dia cl'avui, per
tal que l'Ajuntament elabori l'informe
pertinent.

La normativa fixada per la Conse-
lleria d'Obres Públiques ha estat con-
siderada excessivament proteccionis-
ta per la major part dels me -nbres del
Consistori, en aquelles zones qualifi-
cades com a "Agricoles Intensives".
Així, id& en un Ple celebrat ahir ves-
pre, s'intentava introduir una esmena
a aquestes Normes, consistent en la
recuperació d'aquella qualificació del
sòl, que afecta, especialrnent, els
horts dels voltants del nucli urbà.

Les Normes que ha dictat la Conselleria no influeixen per res en les obres que es fan a sòl

L'Ajuntament intentara mantenir les zones "Agricoles Intensives"

Les Normes Subsidiàries estableixen
quatre graus de protecció pel
no urbà del nostre municipi

Redacció

Unicament el PSM s'opo-
sa a aquesta recuperació, ja
que considera que les zones
"Agricoles Intensives" no són
més que urbanitzacions en-
cobertes que no fan altra cosa
que restar contínuament
agrícola al nostra municipi,
especialment en aquell sòl
dedicat al cultiu del taronger,
que cada vegada veu més
disminuida la seva superficie.
El PSM entén que enlloc de
donar possibilitat de construir

noves vivendes dins el sòl
agrícola, únicament s'hauria
de permetre reconstruir els
edificis actualment existents i
ampliar-los convenientment, a
fi que puguin comptar amb
els serveis higiènics su fi-
cients.

Graus de protecció

Les Normes Subsidiaries
dictades pel Govern Balear
estableixen quatre graus de
protecció distints per a l'espai
agrícola i forestal del nostre
municipi:

Grau A: afecta aque-
l les zones singulars pel seu alt
valor històric, monumental,
panoràmic i amb un ecosis-
tema de máxima importai-Ida.
En aquestes zones es prohi-
beix tota edificació, excepte
per a la dotació de servei
elèctric o telefònic; es permet
Ia reparació i rnanteniment
d'edificis ja existents, així com
Ia instal.lació d'infraestructu-
res municipals i es obres per
a l'explotació agrícola o fores-
tal de la finca. Ocupa tota la
franja de costa fins a 100 m.,
incloent Les Puntes, La Ille-

ta, el Cap Gros a partir del
Torrent de s'Argentera, fins al
Canyeret, més el capcurucull
del Puig del Moro i la Serra

• Grau B: Són zones
analogues a les anteriors, pe-
rò de valor inferior i extensió
molt major. Per a noves vi-
vendes, s'estableix una su-
perficie minima de 200.000
m2., o de 100.000 m2. si es
tracta d'una finca indepen-
dentitzada entre el 8/5/1973 i
el 5/12/1989, o de 15.000 m2.
si la finca és anterior al
8/5/1973. El volum màxim
permes es de 1.500 m3., amb
una altura maxima de 7 m.,
que correspon a dues plan-
tes. Comprèn la zona de mitja
muntanya, des del Puig del
Moro fins al Barranc i des de
Billitz de Dalt fins al Penyal
Bemat, incloent les finques
de silleta i Bálitx.

* Grau C: zones predo-
minantment forestals amb
gran valor paisatgístic. S'es-

Les noves Normes esta-
bleixen també algunes condi-
dons per a certes construc-
cions especials:

• Tancaments de fin-
ques: hauran de ser de pedra
fins a 1,2 m. d'altaria, remata-
da per alambre o reixeta fins
als dos metres; o bé de bar-
dissa sense limit d'altura; o bé
de reixeta metàl.lica que no
superi els dos metres.

• Obertura de camins:
tendran l'amplaria adequada
a la seva exclussiva finalitat

tableix una parcel.la minima
de 50.000 m2. per a la cons-
trucció de noves vivendes, o
15.000 m2. si es tracta de fin-
ques independents anteriors
al 8/5/1973. El volum i l'altura
máxima són iguals als del
grau B. Inclou tota la zona
d'olivar, a partir de la cota
dels 200 m. a les muntanyes
del sud i sud-oest, incloent
Muleta, Can Bleda i Cas
Xorc, fins al Pont den Vans;
al nord i nord-est comença a
la cota 150 i va morir al Pla de
Ia Vinya (60 m.), incloent des
de La Capelleta fins al Salt
de Bailig i tota La Figuera i
Les Moncades. Inclou també
La Mola.

• Grau D: Són zones de
gran valor paisatgístic no fo-
restals. Per a les noves viven-
des preveu una superficie mi-
nima de 30.000 m2., o bé de
15.000 m2. si són parcel.la-
cions anteriors al 8/5/1973. El
volum i l'altura máxima són
similars a les zones anteriors.

agrícola; els moviments de
terres hauran de ser mínims, i
es donarà als marges i terra-
plens un tractament adequat
a l'entorn.

• Arbrat: queden prote-
gides les zones d'arbrat fores-
tais , on no es podran fer altres
tretes que les autoritzades
per la Conselleria d'Agricultu-
ra i Pesca.

• Publicitat: els cartells
es situaran a una distancia
superior als 50 m. de la xarxa
viária, i nomes es permetran

Inclou tota la resta del s61 nc
urbà; es a dir, la zona baixe
d'olivar i tota l'extensió d'hor
ta, inclosos els urbanitzables
programats 3 (Es Ganigó), E
(Camp de sa Mar), 7 (Immo
biliária Alcázar) i 8 (Hostal es
Port), i els no- rogramats 1
(Ses Argiles) i 2 (Sa Cimen-
tera).

Obres permeses

No obstant això, a les zo-
nes de protecció B, C i D es
podran reparar i mantenir els
edificis i instal.lacions exis-
tents, podent augmentar el
seu volum el 25%. També es
podran construir instal.lacions,
equipaments i infraestructures
declarades d'utilitat pública o
d'interès social per la CPU. A
més, es podran realitzar les
obres necessaries per a
l'explotació agrícola o forestal
de les finques, previ informe
favorable de la Conselleria
d'Agricultura.

aquells que serveixin per a la
localització de llocs de l'en-
torn.

• Protecció de pen-
ya-segats: es prohibeix l'edi-
ficació a penya-segats, pen-
yals i roquissars, que tampoc
podran quedar ocults per les
edificacions.

• Estètica dels edificis:
els acabats hauran de ser de
colors ocres, teulada inclinada
de teula àrab color ocre. Es
recomanen els elements pe-
tris propis de la zona.

Obertura de camins, tancaments de finques,
arbres, publicitat, també són regulats

BOUTIQUE

TRAUS
LA NLEVA BOUTIQUE DE SOLLER

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



La nostre veu

Ara, ja fa un any
Demà, dissabte, 26 de maig, farà un any que

Veu de Sáller va sortir per primera vegada al ca-
rrer. El camí ha estat dur, pet-6, a la vegada, agra-
dable perquè ha permès que l'equip que forma
Veu de Sóller oferis cada divendres informació ac-
tualitzada j, també, cultural referida a tots els am-
bits de la nostra Vall.

Nosaltres hem intentat oferir una visió genera-
litzada de tot el que succeix a Sóller, ens hem inte-
ressat per tot all?) que pot interesar a qualsevol
solleric; tal volta no ens hem ocupat de cosas que
hauríem d'haver tractat, però això ha estat total-
ment invoiuntari i sobretot degut a un excés de
feina. Demanam disculpes i esperam subsanar to-
tes les mancances que fins ara se'ns hagin pogut
detectar.

()Lie és Veu de Sóller i per què fa feina? Veu de
Sóller és un equip de persones que es posen a
treballar cada dilluns per tal de sortir divendres
amb les noticies més importants de la setmana.

Veu de Soller

Veu de Solier
No és que en sortir divendres, ens aturem; ben al
contrari el mateix divendres ja comenpam a cercar
altres noticies, temes i a planificar les seccions per
tal de dilluns poder reiniciar la setmana informativa
amb tot el material que cada un dels components
pugui aportar. Tots tenim un objectiu si no ha-
guéssim rebut el suport moral I económic de
subscriptors, anunciants i, en definitiva, de tots
vosaltres que setmana rera setmana comprau Veu
de Sóller.

Flnalment, voldríem agrair, també, les critiques
que hagim pogut rebre, perquè això ens ha ajudat
a perfeccionar—nos i sobretot, a millorar el nostre
producte. D'altra banda aprofitam, també, ei mo-
ment per demanar disculpes a tot aquella persona
o persones que s'haguin pogut sentir ofeses per
qualsevol comentan aparegut a quaisevol de les
nostres seccions.

Ara, ja no ens queda més que demanar—vos,
una vegada més, el vostre suport perquè es ne-
cessari per a la subsistència del nostre i del vestre
setmanari.

Molt d'any, VEU DE SOLLER que en facis
molts, sera un bon senyal per a la Vall de Sóller.

Si, vide. el gest de trencar la gravetat del món
per fer de la terra una gran catarata...

El gest d'agafar sorres de color
per fer un mosaic de tu
que jo penjaria a una boira.

I com a gestd'una %/Ida , que no de la vide,
enfonsaria tots els continents
i et posaria a tu com a única ilia
per poder-te habitar jo sol.

i em digueres que no, i altre
cop, amb la meva roba de nit,
vaig entrar a la carrossa aturada
de la fosca.

BAR RESTAURANTE

MONACO Puerto de Sóller

Especialidad en pescado al horno.
Paella y Sopas mallorquinas.

La Torre, s/n.
Tel. 6310 25

CAN PERE BERNAT
DROGUERIA, MATERIAL ELECTRIC,

PINTURA i JARDINERIA
Cetre, 8- Telf. 632084

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 63 01 32

Sant Jaume, 7- Teléfono 63 12 86
FABRICA: Meta, 48 - Ca 'n Tabolet- Tel. 63 06 51   
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Gest
Salvador Martinez

Jo et vull llegar el pes d'un gest d'amor.
El gest de fer baixar la fosca
per dibuixar-te, a ran dels ulls, un arabesc.

El gest d'hissar la mar
per remoure totes les terres
trobar la cal.ligrafia alquimista d'una pedra.

El gest d'arrabassar la llum de les coses
I fer-me caure el blanc dels ulls
per borrar tot el que no es cert.

VEU DEL LECTOR
Sobre "los individuos maleantes"

Voldria aprofitar aquesta ra-
có del nostre setmanari per fer
una petita reflexió d'un tema que
crec prou delicat. M'han pares-
cut mereixedores d'un comentari
Ias declaracions d'un dels entre-
vistats al programa Report sobre
Ia qüestió del Túnel de Sóller
(ernes dimecres, 16 de maig
d'enguany).

Aquesta persona va comen-
çar les seves paraules afirmant
que a Se)Iler "hi ha una serie
d'individtios que caben tots
dins un taxi (...) i no són més que
quatre maleantes". Vull recordar
que la pregunta que li havia fet
el repórter era sobre el túnel i les
seves conseqüències, no sobre
Ia qualificació moral dels sollerics
i solleriques preocupats per
aquest tema. Perquè crec que
amb la qüestió numèrica també
es va errar; cada vegada són
més les persones que veuen
amb més preocupació el procés
urbanitzador de Sóller arran de
Ia construcció d'aquesta nova
via de comunicació i de les con-
seqüències que avui ja són ben

visibles. Ho demostren totes les
concentracions i activitats que
fins avui s'han organitzat: con-
centració en contra del port es-
portiu de "Marina Pod", recollida
de signatures, campanya "Sóller,
on vas?", camisetes venudes
fins avui, etc. Apart que l'ex-
pressió "maleantes" me pareix
totalment fora de Hoc.
• També va dir que "s'atribuei-

xen la responsabilitat i la repre-
sentació de tot Sóller". Les per-
sones que ens hem organitzat
per fer front a aquesta problema-
tica sabem que només ens po-
dem representar a nosaltres ma-
teixos i fer arribar a la societat i
institucions el clam de molts de
sollerics. Pere) sempre la darrera
paraula l'hem cedida a les insti-
tucions responsables de les de-
cisions a prendre: declaració de
maxima protecció del litoral de
Sóller per part de l'Ajuntament,
denúncies tramitades legalment,
seguiment de la Conselleria
d 'Obres Públiques...

I afegia: "Van contra tot: ni
port esportiu, ni port d'aquí, ni

SÓLLER, ON VAS ? SO
ON VAS ? SCILLER, ON
S ? SÓLLER, ON VAS?
IR. ON VAS ? SÓLLER
VAS ? SÓLLER, ON VA
ÓLLER, ON VAS ? SÓL
? SOLLER, ON VAS ? S
ER. ON VAS ? SÓLLER,
N VAS ? SÓLLER ON
AS ? SOLLER, ON VAS
I, ON VAS ? SÓLLER.
? SÓLLER, ON VAS ? S
OILER ON VAS ? SOL
S ? SÓLLER. ON VAS?

port d'allà'. Crec que mai ens
hem oposat frontalment a cap
projecte sense una prèvia refle-
xió i anàlisi general de la situa-
ció. A més, la nostra política es
sempre oferir altematives: per al
túnel una revisió profunda del
Pla General d'Ordenació Urba-
na; per al Nod esportiu de Es
Través l'ús dels molls del Desta-
cament Naval (creim necessari
un port esportiu, però alla on els

ciutadans de Sóller creguem
oportú!). I conclogué dient: "Ho
volem matar tot". Res més Iluny
de la nostra intenció. Ben al
contrari, ens preocupa aquest
ritme de mort que afecta a molts
de nivells del poble: paisatge,
cultura, convivencia, economia
(com es el tancament de la da-
rrera fabrica), etc. Els nostres es-
forçós són per recuperar i actua-
litzar una vida real per a to-
thorn de Sóller, sobretot per
deixar un futur digne als qui
vendran darrera: els infants que
avui ja són la nostra esperança.

La meva intenció no es fer
cap judici moral d'aquella perso-
na, sinó analitzar unes actituds i
una manera de fer gens respec-
tuoses i que no ofereixen cap
diàleg de convivència. També
em preocupa que entre alguns
sectors s'està generalitzant
aquesta forma de pensar i ho
demostren sempre que poden:
insults, agressions a la represen-
tació anti—túnel, falta d'anàlisi i
alternatives, etc.

Pere Joan Suau i Oliver

S'Ofrena de Flors, un embolic!
'Voldria donar sa meva opinió sobre sa passada ofrena de flors
de dissabte de sa Fira.

Per a mi es el més maco que se fa per ses nostres festes,
pen!) resulta ser un embolic. M'expficare:

Acompanyen a un infant: pares, mares, padrins i qualque tia
—un mal ordre!--- Tots hauiren d'anar vestits de pagesos. Ses
mares que volen dur—hi es vestit que se vestissin, sinó que do-
nin sa maneta a un més gran; o també que tots es pagesets i
pagesetes vagin davant i es qui no van vests darrera.

I es retratistes!, per amor de Déu! Invadeixen s'explanada i
"riu ninet!... posa't dret i mira'm... posa ses flors dretes nineta..."
I, mentretant, tota sa processó aturada! No els podrien retratar
abans o després, o camininant, en lloc de tanta compostura?
Quin embull que es fa! Si l'any que ve tenguessin en compte el
parèixer de molta gent, que es sent( dissabte a sa Plaça, seria
una ofrena molt més Iluida.

Sa ballada, molt maca. Ses Fires, bones. Enhorabona en ets
organitzadors.

S.A.

Espardenyaria
COLOM

ofereix sabates per a tothom

INSTALACIONEST
REPARACIONES ELECTRICAS

CAMBIE AL 220V.
r 	
Clean I

Pima Antonio Mauro, 10
Tolifono: 63 29 46
T6144o6o porliculon
63 29 76 63 29 26
SOLLER ( 	 1

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

FAGOR—ASPES
C/. de la Mar, 157, bajos

Tel. 63 06 73

Associació de Veinats "20 d'Agost" de Biniaraix
I l'Horta de Biniarabc

ASSEMBLEA
Dissabte, 26 de maig, a les 20,30 h. en la. convocatòria

a les 21 h. en 2a. convocatòria

CASAL DE BINIARAIX

TAULA DE TEMES
—Aigua corrent. Enquesta.
—Clavagueram. Algues residuals vora fonts
—Electricitat. instal.lació 220
—Trobada de pintors.
—Dimissió Junta anterior.
—Nova Junta.
—Festes.

GELATERIA CAN PAU
Especialitat en gelats, granitzats,

llet preparada i panets
Placa Constitució, 1 4 - SOLLER

PANADERIA Y PASTELERIA

TOLO TRIAS
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS

RELLENAS

Calle Rectoría, 1 - Tel. 630042 - SOLLER



Unahistõria incluetrialque se'n va

La fábrica
de Ca les
no pot subsistir

A principis dels 80 es canviaren 120 telessos antics per 20 de modems
que fan teles de 160cm. d'amplaria

CAD/ TS*
N 11/1D.al. EN sans

MARCA REC3ISTRADA

il

Aquesta es la formosa ferratina que des de fa molts d'anys es el
principal simbol publicitari de la casa

SE RVICI RAPID
D' ALTA QUALITAT

LA ROBOTICA
EN EL REVELAT
AMB TECNICA
DIGITAL

• * 4
tiff* 	 •

Al nostre jove setmanari,
que ja ha fet un any.

CENTRE DE REVELAT FUJI

LA MILLOR
TECNOLOGIA
PER ALS SEUS

tvAVAC/LLUNA, SOLLER MOMENTS

GUILLEM    
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A començaments del nostre segle, Sóller visquè un mo-
ment econòmicament expansiu; empreses que foren i
són orgull de tots els sollerics es creaven o començaven
a créixer: Es fundé la "Companyia del Gas", s'obri el Banc
de Sóller, es construi el Ferrocarril... Les indústries textils
iniciaren una etapa de gran esplendor, que quedà, tam-
bé, reflexada fins i tot en els Ilibres de text escolars. Lli-
bres de "Geografia de España" tenien una sobrassada i
un cabdell fil dibuixats sobre Sóller, en el mapa de
Mallorca, i els alumnes estudiaven que la nostra vall era
una zona rica en fàbriques de teixits i d'embutits. A mit-
jans del segle XX hi arribé a haver unes quatorze fàbri-
ques de teixits, i a partir de l'any 40 Sóller compté amb
una fàbrica de filar, Sa Filadora. Les petites indústries es
pogueren proveir del fil de cotó que aqui mateix s'havia
transformat. L'única de totes elles que ha subsistit fins a
l'any 90, i que tenia l'interés de seguir i fer-se compatible
en el mercat d'avui és Tejidos "Mayol S.A.". Encara que
des l'any 1870 l'empresa ja produia teixits, la fàbrica que

ara és "Mayo! SA", es va constituir com a companyia
l'any 1.882 amb el nom de "Alberti Frontera i Cia". A partir
de l'any 10 ja duia el nom de Mayol: Primer "Mayol Cortés
i Cia" i més tard "Mayol i Cia". L'any 1.941 es va constituir
com a Societat Anónima i des de Ilavors du el nom que
coneixem. A principis dels 80 deixà de produir en grans
quantitats la tela de "terlenka", i es dedicà a diferents ti-
pus de cotó. La idea era dedicar gran part de l'any en
crear i produir segons la comanda, teles noves de dis-
seny, per poder estar a la venda durant una temporada.
Per altra part l'artesania de la roba de pagès i les teles de
davantals i bates sols es mantendria per teixir-se durant
els períodes de l'any en quê s'esperassin els encàrrecs
dels clients que havien de confeccionar roba amb les te-
les. Treballadors i empresaris han superat moments
econòmicament critics i han aguantat fins al limit treba
llant, invertint i modernitzant, per tal de no haver de tan-
car les portes. La fàbrica de "Ca les Animes" ha estat el
testimoni viu de tota una época que ja ha passat.

Maria Ignasia

Hem parlat amb Marti Bota,
responsable de la secció ad-
ministrativa de l'empresa, que
des de fa uns anys es va fer
càrrec de la fabrica, juntament
amb Joan i Nicolau Pomar, tots
tres treballadors, des de sem-
pre, de Ca lesAnimes.

Pregunta.- Com ha estat
possible que aquesta fabrica
hagi arribat a /'any90?

Resposta.- Hem subsistit
perquè feiem teles exclusives
per revenedors, és a dir per
empreses dedicades a la con-
fecció de roba.

Nova maquinària

P.- Pere, d'això fa molt poc
temps...

R.- Si. Be, els problemes
han vengut d'abans: Quan du-
rant els anys 82,83 i 84 els so-
cis que mantenien l'empresa
feren una reconversió de la
maquinaria, es canviaren 120
telessos dels antics per 20 de
modems, capaços de produk

dels mostruaris antics de la
fabrica.

P.- Explica un poc havia de
funcionar aquest mercat de la
moda.

R.- Ara per exemple ha-
viem teixit una col.lecció de te-
les amb la qual, si hagués anat
be, s'hauria confeccionat la ro-
ba de moda de la primavera de
l'any 1.991.

Fira Textil catalana

P.- Ja estan pensades les
teles que seran moda l'any que
ve?

R.- Si, i quasi ja haurien es-
tat fetes. Quan les fabriques
tenen a punt una col.lecció
comença la promoció, a través
de fires i exposicions.

P.- Heu participat a alguna
fira vosaltres?

R.- Si, a finals de març va-
rem ser a Barcelona, a la Fira
Textil on presentarem una
col.lecció de teles. Els nostres
models tenguéren molta ac-
ceptació. En el panell general
d'informació, que sempre po-

Passe a pkg. següent

teles de doble amplària (160
cm.).

P.- Fou aquesta inversió
que produi un gran déficit?

R.- Si, la conseqüència
d'aquesta inversió va ser un
gran deute, però en aquell
moment el mercat anava be, i
fins a la primera mitat de l'any
87 no hi hagué problemes;
s'anava arnortitzant i fins i tot
en avanç als paws fixats.

P.- Llavors hi va haver crisi
en el sector?

R.- Si, el deute encara era
gran i fins el moment s'havien
mantingut els preus, però l'any
87 va ser quan els nostres
preus no eren compatibles
amb els de Catalunya, i la fa-
brica no pogué resistir.

P.- Pere, va seguir en mar-
xa...

R.- Bé, va ser en aquest
moment quan tres treballadors
de la fabrica, Joan Pomar, Nico-
lau Pomar i jo mateix, amplia-
rem un poc el capital i ens fe-
rem càrrec de la situació, per
tal d'aconseguir alguna sortida.

Viabilitat de l'empresa

P.- Què fereu vosaltres
aquests, tan sols, dos anys?

R.- Primer de tot ens pro-
posarem sortir de la crisi sem-
pre analitzant la nostra situació,
des de dins l'empresa mateix.
Es va reestructurar el Conseil
d'Administració de tal manera
que hi prenguessin part perso-
nes joves...

P.- Quina primera passa va
fer aquest Conseil d'Adminis-
tració?

R.- Encarregar un Pla de
Viabilitat, de tal manera que
persones enteses en aquests
temes ens indicassin el canil
que havia de seguir l'empresa.

P.- Que significava aquest
Pla?

R.- Mira, en primer Hoc ens
varen aconsellar reduir la plan-
tilla i conservar la resta de tre-
balladors en dos toms. Aim!) ja
ho ferem fa un temps. Llavors
havíem de tenir producte i una
xarxa comercial adaptada a les
nostres possibilitats.

La moda

P.- Teniéu aquestes coses,
¡d6?

R.- Si. Disposarem un de-
partament de disseny, amb la
idea de fer col.leccions de teles
d'acord amb la moda, partint



"Ca les Animes" coupa un ciels solars industriels niés cannes de &Mar

A lapetita empresa
"Mayol S.A." els
treballadors sempre
han contribuit
fins al màxim

r a què Ia fàbrica .

urar. 1

COLCHAS
EDREDONES • COORDINADOS

REIG MARTI   
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L'ancien Salvador, Ornement amb aines veterans treballdors, am part
de la historia de la fhbrica.

Ve de pag. anterior

sen un sol model de cada par-
ticipant, hi havia sis teles dis-
senyades i teixides nostres.

P.- Tenguéreu molta de-
manda, però?

R.- Moites empreses de
confecció ja ens havien sol.lici-
tat les nostres teles...

P.- Seguint el fil de la mo-
da, una vegada que s'han
sol.licitat teles, que passa? 	•

R.- Segons els comerços
que s'han de proveir, es calcu-
la la quantitat de tela que es
necessita de cada model, se-
gons els venedors que s'han
de servir. Llavors es fa la co-

manda real a la Mixiez: Tants
de metres d'un tipus, tant de
l'attra...

P.- Tenieu comandes fe-
tes?

R.- Si, quasi totes són
marques conegudes, que vo-
len fer roba exclusiva: Véneto,
Agata Ruiz de la Prada, Que-
rol, Dif-dif, Picastello, la roba
infantil Clarión...

Entrar al mercat

P.- Vos pareixia senzill
aquest Pla de Viabilitat?

R.- Més be si, però va ha-
ver de passar un any i mig
des de que el posarem en
marxa fins que done bons re-
sultats a la Fira de Barcelona.
Llavors, una vegada en la roda
de mercat, des de que  es fa el
disseny, fins que es comana el
teixit nomes passen  sis mesos.

P.- Com així no teixireu
aquestes teles que vos coma-
naren?

R.- Perquè les antigues
deutes de l'empresa s'havien
fet feixugues, i per I lançar-nos
de ple al mercat necessitavem
financiació.

Reconversió de la deuta

P.- Veieu alguna possibili-
tat de sortir de la crisi, malgrat
el deute?

R.- Amb aquests pocs
anys que nosaltres hem estat
reponsables de "Ca les Ani-
mes", ferem el darrer esforç
per dur envant aquest Pla de
Viabilitat que ens va convencer
de que l'empresa tenia futur.

Haviern tractat el tema amb el
Govern Balear, sol.licitant
l'ajuda de la Conselleria d'Hi-
senda i la d'Indústria. Els con-
sellers Alejandro Forcades i
Gaspar Oliver, ens havíen
donat una esperança.

P.- El Govern Balear, ide)
s'havia interessat en la fabri-
ca?

R.- Si, es tractava de re-
convertir el deute de "Ca les
Animes", a través de la garan-
tia de ISBA i d'una entitat fi-
nancera.

P. - Que es ISBA?
R.- Es una societat de ga-

rantia recíproca, on hi té parti-
cipació el Govern Balear. De
fet són el que havien d'avalar i
assegurar davant l'entitat fi-
nancera que proporciones els
diners. Però, finalment, cap en-
titat bancària se'n ha volgut fer
càrrec.

Mercat Comú

P.- / pensât/eu en la com-
petência del mercat comú?

R.- El fet de ser una em-
presa petita i manejable ens
feia tenir més seguretat. La
nostra producció havia d'estar
dirigida per fer teles en exclu-
siva, es a dir no havíem de
produir grans quantitats de ro-
ba, sino pocs metres de quali-
tat. La competencia de les
grans fàbriques no estava al
nostre nivell.

P.- Penses que si "Maya/
SA" hagués estat una gran fa-
brica hagués sortit envant niés
fàcilment?

R.- No ho sé, pero en una
gran empresa si els propietaris
hi perden, tanquen i invertei-
xen en altres negocis. Aqui, eis
treballadors sempre han con-
tribuit fins al maxim perquè la
fàbrica subsistís, i nosaltres
amb les nostres possibilitats
hem fet tot el que hem pogut i
sabut per a que la darrera
brica de Sóller, no s'atures.

* * *

En el moment de redactar
aquestes lmies la Fábrica de
Ca les Animes acabava de fer
suspensió de pagaments. La
minima esperança de conti-
nuar ha quedat en l'aire i pos-
siblement en aquests mo-
ments, hi ha mes noticies i
consequencies d'aquesta si-
tuació.

La idea, si es seguia
l'activitat, era teixir

teles de disseny per
a confeccionar roba

en exclusive.

IMPERIA-a
ALFOMBRAS IMPERIAL

Confecció
i instal.lació

de tota classe de
Cortinatges



L'Alqueria de Binibassi i l'evocació del que fou un deis seus propietaris, Guillen de Torroella, cavalier, com
Joanot Martorell, de la Taula Rodona.

L'amo en Lluc Garcia i l'amo en Miguel "Fiol", dos amics
de ca nostra i que jo mai no oblidaré, quan veien arribar el
"firero des cavallitos" just començat el mes de Maig per mun-
tar l'aparell voltador a la plaça de S'Arraval, s'escometien
ambdós amb un "ja tenim un any més". L'amic engronxava el
cap, es posava un xigarret a la boca i contestava amb un
"Lluc, qui dies passa, s'any empeny". Aquell dia es bevien un
suret més dels que tenien acostumats.

Un any més, i els "fireros" ens han deixat, altra vegada
amb aquest gust agredolç d'haver afegir un any més al
caramull, més gros o més petit, que un ja té estojats a (Java
el mariol.lo. Ells ens recorden temps ja fuits, i el camí que un
fa, bobilis, bobilis, cap allà on a tots ens posen d'esquena i
mirant el Cel.

Els "fireros" són aucells de passada, com ho són els pas-
sarells pebrots i les tórteres collerades. Com ho són els bre-
verols i les juies caça-mosques, que ens mostren el niu per
poc que ens arrembem a la branca on el tenen penjat. I en
Ramon Sans, el "fired des cavallitos" n'és un exemple. Ell és
un aucell de passada, que feel al seu retorn, es oronella xis-
cladora que, un any més ha tornat a Sóller per engronxar als
nostres fills i als nostres néts, així com ens va engronxar a
nosaltres.

Es l'home que, a Sóller, el mes de Maig li hauria de retre
un homenatge.

Català de Sants, d'arrel de "fireros" i fill únic de l'amo de
"La ratita", aquell "firero" de cara envinagrada i veu cassallera,

L 'home de Maig
per Ribera

que amb un conill de rata i paperetes numerades, ja es
guanyava les sopes a la plaça de Sa Raval, a l'envolt de l'any
vint-i-cinc.

En Ramon, l'any que ve ja es jubila. Ha envellit. Fa cin-
quanta-cinc anys que toca mareta a Sóller com aucell de
retorn, que mai no oblida la liar i el seu niu. En Ramon Sans,
ha envellit tomant a Sóller cada any, i sense deixar-ne ni un
en tota la seva tramolla i molts menys cabells al cap. Ara ja
no ens canta mai més, amb aquella veu robusta i ben trem-
pada de tenor, la "Fiel espada triunfadora" i el "Hermano
Rafael". Fragments de sarsuela que ell cantava com un devot
del "bell canto" a la terrassa de Can Galiona, embadalint tot
l'entorn. Aleshores, ell tenia uns vint anys i era d'alçada mit-
jana, musculós, com un Rambo i d'esguard feréstec i escor-
collador, que ens imposava respecte. De cabells reülls i mos-
tatxins negres, com a retxa de carbó i "a lo Clark Gable",
que ja eren l'enveja de molts que teníem la barba rossa i la
cara plena de granissons. Tertulià i xerrador com un sac
d'anous donava la conversa que ell manejava en sis de ron-

dalla i el transtorn al cor que dóna l'adventura més descab-
dellada.

Pere), al vertader Ramon Sans, jo el vaig conéixer d'aprop
i de debó l'any seixanta-ú, quan encara muntava els "cavalli-
tos rococó" que varen esser decoració rodant a la pel.lícula
"El último cuplé" i que després ell va vendre a bon preu al
Tibidabo de Barcelona.

Quin desbarat feres, amic Ramon! pot ser l'únic que has
fet en la teva vida. En la nostra I larga coneixença m'has
mostrat l'estimació que tens al meu poble, el bon tracte que
tu alenes i el caramull de seny i bona cura que tens a la
patulea que s'enfila al teu aparell de fira. I em som adonat
de la teva bonhomia i generositat, així, com del teu agrai-
ment.

Sabeu que en Ramon "des cavallitos" mai no s'ha cansat
d'agrair públicament el favors que va rebre del metge Rovira
que el curà d'un greu soscaire que va tenir a Sóller un any
per Sa Fira, d'en Pep "Moscatell" que el va ensenyar a qua-
dricular per engrandir un dibuix, i dels batles del nostre ajun-
tament per la bona acollida que li han dispensat a les seves
vengudes?.

Avui, el seu delit de "firero" sorollós s'ha amansat, com
amansen els anys el més brau dels braus de les nostres ser-
res, però, ell prevengut com a bon català que és, ha trans-
més al seu fill Ramonet la mateixa estimació i admiració que
sempre ha tengut pel nostre poble.

I, que sia per molts d'anys, amic Ramón.

TENIS - FUTBITO - PETANCA
BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS - HELADOS

CERRADO LOS LUNES
C/. Victotio, 62 	 T fno. 6335 70

ROBA PER A INFANTS
—	 Telf . 61 1 1 21 	 —	 071 00 SOLLER

Plaza Constitucibn,4 Te1.630003

07100 *SOLLE R*

LLIBRERIA

alatratx
Sa Lluna, 5 - Teléf. 632641 — SOLLER

.1111.■	 An. 42.

Carrer de la Lluna, 14                       
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Es ja noticia per molts com-
partida que l'escriptor Miguel
Ferra prepara un Ilibre conme-
moratiu del Cinqué Centenari
de Tirant lo Blanc, aquesta
important novel.la que honora
per a sempre més la literatura
en Ilengua catalana. Joanot
Martorell es fa doncs especial-
ment evocable enguany, tan
evocable com ho pugui esser
Miguel de Cercantes per a la
literatura castellana quan es
complesquin cinc centúries de
Ia publicació del Quixot, el qual
sorti de la imprempta el 1605.

Pere)... ,Qué as "Tirant . lo
Blanc  i per qua cobra de sobte
tanta importancia? El propi Cer-
vantes qualifica el llibre com el
millor del món i no hi ha la més
petita 'iacil. lació per part de
reconeguts critics i assaigistes
com el professor Marti de
Riquer a i 'hora d'assegurar que
"Tirant lo Blanc" as la millor
novel.la catalana de tots els
temps i significa un pas impor-
tant en ia narrativa d'Occident.

La novel.la fou començada
per Joanot Martorell el 1460 i la
tenia molt avançada quan fa
fallir el 1468, passant aleshores
a mans de Marti Joan de Galba,
que intervengué en els darrers
capitols i la féu imprimir a
Valencia el 1490.

Es quelcom semblant al que
s'esdevingué amb "La Celesti-
na", la famosa "tragico—comedia
de Calitxo y Melibea", que com-
posada en bona part per un
estudiant anònim de Salamanca
fou conclosa i duita a l'impres-
sor pel Batxiller Fernando de
Rojas. Farb sembla que tais

experiències de canvi de per-
sonalitat de l'autor no sempre
han de resultar frustrades i en
un i l'altre cas, la cosa va anar
bé i no es franca la unitat narra-
tiva ni el desenvolupament de la
trama argumental.

El Tirant as una novel.la psi-
cológica i per tant obre prece-
dents en el gènere, com tambè
és una obra en part erótica i
això la fa mas curiosa pel que fa
a l'ambient i a l'apoca. No és
exactament una novel.la de
cavalleries com les que enfolli-
ren ei fidalg Don Quixot en la
narració cervantina. Tirant,
l'heroi, viu i pateix a diferència
dels Amadis de Gaula, els Pal-
merins d'Anglaterra o els Blan-
dins de Cornualla, els atzars de
Ia més humana existència. No
esta calcat dais herois de ia
Grécia clàssica, dels mig—déus
immortals, invencibles, d'il.limi-
tats poders. En Tirant as un
cavaller profundament huma,
amb el seus defectes i virtuts,
amb la seva sort i desgracia, tot
el qual fa que l'obra sigui la més
versembable de la seva ternati-
ca.

Direm docs que Joanot Mar-
torell aconsegui de fer més que
una novel.la de cavalleries, una
novel.la cavalleresca. No es
tractà, com a les demès obres,
de construir un "superman" de

l'Edat Mitjana sinó un home de
cam i os que portès amb ell els
valors de la cavalleria i que
alhora despertas l'entusiasme
del lector català, valencia o
balear per l'aventura histórica
de la nostra Ilengua.

Tot aixó és el "Tirant".
Gandia, ciutat nadiva de

l'escriptor; València, capital del
Reialme on Martorell visquè;
Barcelona, seu i casal de la
llengua emprada per Martorell;
Ciutat de Mallorca o Palma,

capital de les Illes de Parla
Catalana... Localitats totes elles
que en aquest 1990 conmemo-
ren amb diferents actes un cm-
qué centenari, centenari de cul-
tura.

A Sóller podem evocar tam-

bé el Tirant i la seva época, el
temps dels fibres de cavaleries
i dels cavallers d'honor, els dies
de les justes i dels torneigs,
autèntics espectacles de com-
petició.

com seria aquest itinerari
evocatiu del Tirant lo Blanc i el
seu temps'?

Ferré ens dona un petit iti-
nerari. La façana de l'antiga
església parroquial, en els jar-
dins del Portal de Dalt o la
finestra doménica del carrer del
Vent. La Casa de Sa Lluna que
sembla donar nom al carrer del
mateix nom i de la que demana-
riem la rehabilitació de la façana
I la restauració del portal. El que
queda del Monestir de Santa
Catarina del Port. Les esglosio-
les de Fornalutx i Biniaratx, que
barregen el gbtic i el romànic en
les seves peces d'art i la seva
arquitectura; L'alqueria de Bini-
bassi i l'evocació del que tou un
dels seus propietaris, Guillem
de Torroella, cavaller com Joa-
not Martorell, en aquest cas de
l'ordre de Sant Joan i que com-
posa una bella faula a la moda
provençal i alhora inspirada en
la Matéria de Bretanya, as a dir,
els Cavallers de la Taula Rodo-
na, el rei Artús, la reina Ginebra,
la Fada Morgana, el cavaller
Lancelot, l'espasa Excalibur, el
Pais de Camelot, el Sant Grial i
tot un seguit més de mites que
fóren en el seu temps tan popu-
lars com la realitat meteixa.

El Tirant. Celebrem el cen-
tenari i pensar que as el cente-
nah de tots, valencians, cata-
lans i balears, independentment
dels llocs de naixença.

El cinqué centenari de Tirant lo Blanc
Per Julian Garcia de la Torre



Jornada absolutament inoblidable pel C.F.
Sóller. Tots els rivais directes es varan ba-
tuts: Felanitx, Constancia i Isleño. El
Mallorca At. que guanya a Cartagena, i
per suposat el propi Sóller en un sú-
per-emocionant partit, empatà al final en
apoteòsic gol d'Amengual. Més rodó, im-
possible. Tot això vol dir que de tac i to-
ma, el Sóller té la salvació a la ma. En
efecte, una victòria sobre el Constancia

diumenge a Can Maiol (18 h.), significaria
Ia virtual continuitat a Divisió Nacional.
Ens trobam així, davant el partit de l'any,
de la década i quasi bé, de tota la história
del club local. La directiva per cert, ha de-
cidit de forma excepcional, posar uns
preus especialment econòmics, Més que
Ia taquilla, es important aconseguir un
maxim ambient de públic i animació per
un encontre que pot ser apic.

LA CLAU
MESTRE. Xiu
ambel seu
impresionant gol,
va canalitzar tot
l'esforç collectiu
del equip. de res
serviria si no es
guanya al
Constancia en un
parfit que ja ha
estat qualificat
com "el del
segle".
(Foto
Toni Oliver)

CA SASNOVAS 

FRIOORIFICOS

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

Carrer , de Sa Mar, 153. Tel. 630771 - 07100 SOLLER

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes — Televisión y Video

Instalación de Antenas

Junto Hotel EIGuía. Tel. 633919- SOLLER

PRESENTA LA NUEVA COLECCION DE RELOJES

"ES TIEMPO DE AVENTURA"

C/. BORNE TEL. 63 23 15	 SOLLER   
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A falta de dues jornades, la
situació es presenta apassio-
nant. Un Sóller-Constancia que
promet superar tots els records
d'emoció. Tant selleries com in-
quers, s'ho juguem tot a una
carta. El triomf local, esfonsa al
Constancia i salva al Sóller. Un
empat o victòria visitant, obliga-
ria al Sóller a puntuar en el da-
rrer partit a Sant Llorenç. Molt
millor seria no passar per
aquesta darrera cojuntura. L'afi-
ció sollerica pensa tan sols en
un triomf, i que la tradició dels
darrers anys es mantengui així
un cop más.

P. Páez: "No se ni con quien
voy a contar"

Que el Constancia ha caigut
a dins un total i profunda Grisi,
ningú ho pot dubtar. I si no, que
ho demanin al loó de Pedro
Páez, que esta pagant les con-
seqüències d'una catastròfica
tasca directiva:

-En primer lugar, encantado
de volver a estar en contacto
con el público de Sóller, o lo que
es lo mismo, la gente de "mi"
club, el de mi corazón. Bien lo
de los problemas del Constan-
cia viene de lejos. Primero, un
problema básicamente econó-
mico, después vino lo de la de-
jadez de la directiva y jugado-
res. Ahora el problema es total y
la ilusión, nula.

- Pedro, la jornada passada,
magnífica pel teu rival pròxim...

- En efecto, el Sóller fue el
único que supo estar a la altura
de las circunstancias. El pro-
blema de mi equipo es que no
tiene ataque, no hay nadie ca-
paz de hacer un gol.

-Diumenge, a vida á mort.

Maiol, una de dues, o serà un
funeral, o una festa. De moment
just pensarem en lo segon.

1-1: Un positiu d'or de pie
merit

Extraordinari. Un pun "salva-
dor" assolit amb total mereixa-
ment. Un primer temps de tan-
teig. El Seller, molt disciplinat, i
un Ferreries que volia guanyar
per beneficiar al seu veinat Isle-
no, del tot lògic. Edu en un con-
traatac va estar a punt d'avan-
çar al Sóller. La bona intervenció
de Salord ho va impedir. Els
blau-granes locals, molt incisius,
donaven feina a Pep Bernat de

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCIO

A DOMICILI

Tel. 633049/630387

ESTIRADORS
Carnicería -
Charcutería

-Ci., P-astor-n. 44
Telf. 633945

bon de ver. Semblava que
s'arribaria al descans amb el ze-
ro inicial, quan Pau realitza una
passada ràpida a Gonyalons,
qui a la mitja volta toca lo just
per fer un impecable gol. Era el
minut 41, i així s'arriba al des-
cans.

Reacció fulgurant del Seller

Tots els mitjans de difusió
(premsa i radio), han coincidit
en assenyalar la justícia del
marcador final. Poc a poc, el
Sóller anava agafant terreny al
rival. El comentan comú era el
de "mus (sic) empatarán". Es
vaia venir. Una falta de xiu, i pa-
radassa del porter local. Feina
intensa per la defensa blau-gra-
na, equip que no s'atraca gaira-
bé cap pic amb claretat als do-
minis de Bernat en aquest pe-
ríode, fins s'arribà al minut ma-
gie...

Xiu, t'estimo!

Parodiant la ja famosa frase
de Joaquim Ma. Puyal que de-
dica a Urruti, podriem aplicar-la
perfectament al genial bunyolí.
Corria el minut 78 de partit,
quan Amengual, rebent una pi-
lota de Suasi des de l'esquerra,
controla la bella, fintà a dos
contraris, i des del vartix de
l'àrea, enverga un cacao creuat,
que entra com una exhalació
just a l'escaire centran. Senzi-
'lament immillorable. Fins al fi-
nal, presió menorquina, per() la
ferme defensa dels blancs fou
inútil tot esforç casolà. Perfecte
arbitratje de Bouza Vázquez, i
als selleries que no ens podien
tapar el cul ni amb deu flassa-
des. Es clar...!, tot havia sortit
rodó, els altres resultats... i el
nostre!

En pié vol de tomada, la bauxa fou la constant, i els càntics
estaren a l'ordre del dia. No hi havia ningú mes feliç baix la capa

de Déu, que la totalitat de l'expedició sollerica.
(FotoToni Oliver)

Anecdotari

El Sant Cristet també va
empènyer la pilota

Toni Oliver

- Tot viatje en grup, sempre ofereix anecdotes i detalls cer-
tament curiosos. El de Ferreries no va ser cap excepció. El
sempre estimulant desplaçament a la germana Menorca ens
va dur aquest cop a la vila de Ferreries. El dia era tapat,
d'agradable temperatura. El camp, molt coquet, amb amplia
tribuna coberta i terreny en magnifiques condicions. La gent,
absolutament pacífica i tractable. En aquest sentit, una seda.

-Entre els assistents, no podia faltar la visita sempre recon-
fortant de l'amie Toni Nigorra & Senyora. Tant Toni com Brí-
gida (destinats a Menorca per motius laborals), no deixaren
d'animar i de seguir amb interés i emoció el partit. Al final,
tots més contents que unes pasqües..

- Si tota la expedició era una festa, el que si realment es sorti
del botador era el "vice" Jun n Brugos, un home que ha patit
com ningú aquest any. Al final del partit, va esclatar amb
unes Ilagrimes com el puny. I es que en Juan es increible...

*

-...Si es increible. Ens confesà que el dia abans del viatje, va
anar fins al Convent per a fer unes pregaries al San Cristet,
demanant-li entre altres coses, un puntet a Ferreries. El Sant
Cristet des Convent que mai decepciona, va ajudar, com no,
a empènyer la pilota a les xarxes ferrerienques. El xutás de
Xiu, va agafar una força insospitada. En serie.

- El viatje de tornada va ser una bulla. A dins el raclé avió,
aile va ser una festa en majúscules. Crits de "Campeones,
campeones, ee, ee, eeee..." Les simpàtiques hosteses (aza-
fatas), no s'havien passat un viatge més divertit en molta es-
tona. I es que amics, quan l'esport es viu amb alegria en un
grup magnifie i unit com es el Seller C.F., tota experiencia es
apassionadament enriquidora.

En un diumenge "miraculós", canvi radical de la situació:
amb dos punts, el Sóller salvat

Sóller-Constància, en noranta minuts,
tota una categoria en joc!!

Futbol ill Divisió

Pot ésser "demasié"...
-Mira, en campo contrario

más o menos funcionamos.
Desde que estoy allí, de ocho
salidas hemos puntuado en cin-
co. Lo cierto es que tras el par-
tido del Maganova, los chicos
están rotos anímicamente, y no
sé cuantos vendrán a la hora
del partido. Ultimamente tengo
que utilizar, lesionado, a Nuvia-
la, porque no llegamos al cupo,
Es más, tengo la probable baja
de Rafa León.

Atenció a la dada: han pun-
tuai en cinc dels últims vuit
desplaçament. A la banda solle-
rica, tornarà Bestard i no hi ha
baixas. Atenció així, que Can

Veu de Sóller
Setmanari independent d'informació comarcal

Llegiu
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Futbol III Divisió

Sa glosa den Tomeuet
A guanyar, encara que sia a sabatades...

Quin punt que hem agafat
pot ser es de sa salvació
per seguir a Tercera Divisió
si tothom este mentalitzat

i aquest diumenge, a guanyar
encara que sia a sabatades
I tothom ha d'animar
fent unes bones cridades

Els aplaudiments s'han de sentir
a dins tot s'itla de Mallorca
i si sa cosa ve torta

encara al Sóller voldrem salvar

I si guanyam a ne's d'inca
podrem fer festa de carrer
i anar a cercar La Trinca
per pesar-ho de lo més be

P.D.
Es molts d'anys vull donar
a "La Veu", setmanari novell
peque pugui arribar
amb salut, a ésser veil

RESULTATS Y CLASSIFICACIO
Monocor -Pobiense 	
C. Powers] - Bodia C. M. 	
Sta. Ponsa - 'steno 	
Arena( - Mayor 	
P.Sta.Eulalia - Llosetense 	

1-1
2-0
4-2
O- 1

Susp.

Hospitalet - Porimany 	
Ferrerías - SOLLER 	
Constancia - Maganova-J
Cordessar - Cola D' Or 	
P. Cristo - Felanitx 	

E	 P	 QV 	 BC

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

Preto.

Marmot' 	 36 23 8 5 79 27 54 +18
Alayor 	 36 14 19 3 54 17 47 +11
Cola D'Or 	 36 18 9 9 68 42 45 +9
Cede Pogue.° 	 36 17 9 10 76 38 43 +7
Porhnany 	 36 15 12 9 54 42 42 +6
Moganova-Juve 	 36 15 10 11 46 42 40 +4
Santa Ponta 	 36 12 15 9 49 43 39 +3
Backs C.M. 	 36 15 8 13 45 44 38 +2
P.Sta.Eulalia 	 35 13 11 11 43 42 37 +3
Ferrodas 	 36 14 8 14 37 42 36
Arenal 	 36 12 11 13 36 54 35 -1
Hospitalet 	 36 9 15 12 45 56 33 -3
Pobiense 	 36 11 11 14 39 52 33 -3
Card•ssor 	 36 9 14 13 31 43 32 -4
Constando 	 36 7 15 14 29 39 29 -7
SOLLER 	 36 9 11 16 38 56 29 -7
Islefio 	 36 11 7 18 40 65 29 -7
Felanitx 	 36 7 13 16 41 58 27 -9
Porto Cristo 	 36 11 5 20 37 57 27 -9
Llosetense 	 35 6 11 18 40 68 23 -13

No va mancar respectacie en els Slaloms

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

Renault 19
100 .000 pts menos,

si nos dejas tu coche usado.	 Renault más cerca en. 	

HERMANOS PALOU FRAU, S.A.

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

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

TEL. (97116301 68
(de 8 a 12 y de 2a 6 excepto sábadosy dim festivos)

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

CA'N TONI RÉIA
(Comercial Antonio Castarier)

Calle Luna, 27- Tels. 630424-630215

Loza - Cristal - Porcelana - Hules - Cerámica decorativa - Objetos para regalo -
Aluminio - Plásticos - Cuberteria - Material cocina - Figuras para Belenes -

Marcos - Cristalerías - Vajillas - Vidrio - Imágenes religiosas, etc....

Santa Maria, 0 - Port de Sóller, 1
M.A. Feijóo

Santa Maria: Muñoz, Seder), Mercadal (Gra-
nados) Mestre, Palomino, Sederío II, Estarellas,
Cahellas, Guerra, Martinez y Moya.

Port de Sóller Pujol, Pizá, Freixas, Vidal, Ar-
bona, Adrover, Alva, Vazquez, Galindo, Lozano y
Rivera.

Arbitro: Sr. Gómez Alcántara, actuación regu-
lar, amonestó a Estarellas y Moya de los locales y
a Arbona y Vazquez del conjunto visitante.

Goles: (0-1) Sedeño en propia meta.
Comentario: El conjunto del Port conseguia

dos positivos el Domingo pasado a cuenta del

Automobilisme

Santa Maria, conjunto que se temia tanto en lo
deportivo como extradeportivo, por aquello de
viejos rencores. Pero afortunadamente no fue tan
fiero el león como le pintaban y el encuentro
transcurrió sin grandes incidencias a destacar y
ai final los del V$e, consiguieron la victoria, aun-
que esta fuese por un único gol que los locales,
en jugada desgraciada, materializaron en propia
puerta.

Para el domingo en el Infante Lois clausura de
la Liga de la presente temporada, en la que rinde
visita el Esporlas. Y en el que deseamos que los
locales se alzen con la victoria dando un buen
espectáculo y con más seguidores de los habi-
tuates. Si no es pedir demasiado.

La tercera, resum de la jornada

El Sóller a més, Constancia a menys
Toni Rullán

Manacor, que esta festejant l'ascens de categoria, només pogué
empatar enfront de un voluntariós Poblenc, mentres que el segon de la
figa, s'afianca en aquesta posició guanyant a domicili al sorprenent
Arena).

Normals els resultats enregistrats als encontres Cade-Badia (2-0);
Santa Ponça-Illenc (4-2); Hospitalet-Portmany (2-2); Cardessar-Cala
D'Or (0-0) i Porto Cristo-Felanitx (2-0). El Sóller que iguala a un gol a
Ferreries dona una gran passa per a mantenir la categoria. El Constan-
cia, que està atravessant uns del moments mes critics dais darrers
anys, va caure al Camp Nou d'Inca contra el Maganova (0-1) i veu peri-
liar molt seriosament la categoria.

Així com a la setmana passada el més beneficiat dels resultats que
es donaren fou el Illenc, en aquesta darrera ha estat el Sóller, ja que, va
sumar un punt, mentres que els seus mes directes rivals per eludir el
descens, perderen tots (Constancia, Illenc i Felanitx) i perque la jorna-
da fos redona el Mallorca At. mantenguè la categoria.

S'aplacà el Santa Eulalia-Lloseta per ir -;omparecencia del equip
mallorqui.

Per aquesta jornada el partit-estrella es jugava a Can Maiol, entre el
Sóller i Constancia. Ni mês ni pus que tota una categoria en joc.

Infantil

Sant Francesc At. 2
Salle rense, 4

Joan-Antoni

Bon partit el que fe-
ren el sollerics davant el
conjunt ciutadà. La pri-
mera part fou millor que
Ia segona, i el resultat
reflectia una diferencia
de 0-3.

Al final victòria solleri-
ca per 2-4.

A destacar tots els
jugadors de l'equip
guanyador.

Els gols foren mar-
cats per en Molino (2),
Pedrero (1) i Castañer (1).

Futbol Alevi

Sóller, O — Bújer, 2

No va poder ésser, i un
cop més el de primer any
varen perdre enfront d'un ri-
val que fou més resolutiu
davant la porteria.

Llosetense, 2
Sollerense, 4

A la primera part els ju-
gadors del "Sollerense" sorti-
ren dormits.

N'Andreu Pons els doné
les instruccions correspo-
nents en el descans i s'es-
pabil.laren força, concretant
amb encert les ocasions i
aconseguint el triomf.

Gols: Valcaneras (3) i
Carbó.

Llorenç Sampol i Bar-
tomeu Salva, amb Fiat
Uno Turbo es varen
imposar clarament a
la "Ia. Diada Automobi-
lista Ciutat de Sóller",
organitzada per a
l'Escuderia
baix el patrocini de
l'Ajuntament solleric,
el dia de Sa Fira.
Després de les ins-
cripcions, els tren-
ta-sis vehicles partici-
pants varen prendre la
soritda des de el Parc
RACC del Monument.

Joan

Passada l'arribada del control horari de la pri-
mera etapa, es va fer el primer tram cronometrat
del Slalom a l'Avinguda Juli Ramis, destacant el
Peugeot 205 Ralli d'en Xesc Capó i en Pau
Abraham que va fer el millor temps. La part nega-
tiva aquesta vegada fou la rompuda de la direcció
del Seat Marbella d'en Tomás Morel! I n'Albert
Frau, deg ut a un cop amb la voravia.

El segon slalom es va fer en el Parc del RACC,
prop del Monument, i en teoria cada equip havia
de treure el maxim rendiment a la seva maquina, i
així el varen fer l'equip Llorenç Sampol-Barto-
meu Salvà, que amb el seu Fiat Uno Turbo varen
passar a encapçalar la classificació, passant en
Xesc Capó el segon Hoc.

El capvespre, en el mateix circuit, amb un in-
tent de recuperar la primera plaça en Francesc
Capó va penalitzar, tenint que conformar-se al fi

-nal amb el quart lloc. En contrapartida amb una
bona prova els sollerics Emili Tovar i Francesc
Ferran (Opel Corsa GT) es varen adjudicar el ter-

cer Hoc, a un segon i mig dels segons classificats
Gerard Pons i Nadal Beltran (Seat 127).

No va mancar espectacle ja que els coneguts
Bartomeu Coll-Tute amb un Lancia HF 4WD i en
Jaume Rubi-Moreno, amb un Marbella, varen fer
les delicies d'un públic que el va saber agrair amb
els seus aplaudiments i el seu recolzament.

La classificació final fou la següent:
1.- Llorenç Sampol-Bartomeu Salvá. 3' 17"68
2.- Gerard Pons-Nadal Beltran 318"35
3.- Emili Tovar-Francesc Ferra 3' 1965
4.- Francesc Capó-Pau Abraham 3' 19"88
5. - Gabriel Dols-Margarida Mas 32315
6. - Llorenç Vidal-Margarida Garcia 3'2383
7. - Gabriel Barceló-Jaume 3' 2725
8.- Josep Erias-Nicolau Erias 330°20
9.- Francesc March-Manuel Centeno 3' 3753

10.- Joan Miró-Montserrat Sampol 3 . 41"99
11.- Carme Arcos-Jesús Ferreiro 3'44"67
12.- Josep Montis-Margarida Puigserver 35879
13.- Jaume Ramis-Susana 40164
14.- Joan Torrens-Santy 50079
15.- Bartomeu Coll-Tute 536 .'90
16.- Jaume Rubi-Moreno 55390

36 vehicles inscrits en la la. Diada Automobilista"

Lloreç Sampol i Bartomeu Salvà clars guanyadors

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

vista al mar.

Informes: Teléfono 63 20 64 - 63 12 72



En Mateu Dominguez, actual "recordman" de la "Baixa-
da Valldemossa-Palma", es va imposar brillantment a la
catorzena edició, que va tenir com a novetat l'arribada a
Cort, i a la que els sollerics varen obtenir molt bones classi-
ficacions. Nou-cents noranta-sis atletes inscrits, dels que
tres-cents setze prenien la sortida des de Valldemossa,

arribant nomes dos-cents quaranta-quatra d'ells a la me-
ta. A pesar dels seus intents en Mateu no va poder batre la
seva pròpia marca personal (va emprar quasi quatre mi-
nuts més que el seu propi rècord), emperò s'ha de tenir en
compte que cuan va lograr aquest temps l'arribada estava
instal.lada a la Plaça Major i no a la Plaça de Cort.

Dominguez, guanyador de la Valldemossa Palma
Dos atletes del Hermes - Circulo Sollerense, seleccionats

pel "II Miting Rafel Coll"

Rectificacions

En el Torneig d'Escacs "Fires i Festes" disputat en
el "Círculo Sollerense" en Maties Rebassa fou el dotzè
classificat, amb tretze punts.

El temps emprat per en Miguel Riera Ginard en el
"XXIII Campionat de les Balears de Muntanya" de
CICLISME Juvenil, disputat a la nostra Ciutat el dia de
sa Fira fou de 1-2109".

El solleric Ramon Ros, sempre
dins els primers llocs

Joan

El solleric Ramon Ros que milita actualment dins l'equip penin-
sular "Cabrera" esta travessant un bon moment de forma, corn va
demostrar en el "Cinturó" (guanyador de la quarta etapa i sise de la
general), i corn segueix demostrant a les diverses proves que es
venen disputant al llarg i ample de la nostra lila.

XXIX Tofeu Andreu Oliver
L'italià David Solari, medalla de bronze en els darrers mundials

de França, es va proclamar, en solitan, clar guanyador de la dassica
XXIX edició del Trofeu Andreu Oliver, disputada damunt 133 qui-
lòmetres, amb un total de 115 inscrits, molts d'ells estrangers, el
passat dia quinze d'abril.

A la pujada de s'Aranjassa es va produir l'escapada bona del
dia, integrada per divuit homes, la major part estrangers, dins els
que es trobava en Ramon Ros, (únic mallorqui dins la fugida).

El temps emprat per en David Solari fou de 3-1520", entrant el
corredor solleric a vuit segons. A uns sis minuts entraria un grup
dins el que es trobaven n'Antoni Abraham i en Joan-Caries Tornés.
A cinc minuts d'ells entrava un altre grup dins el que hi anaven en
Miquel-A. Cirer i en Melchor LJabres. A divuit minuts acabava un pi-
lot de cinquanta homes, entre els que es trobaven en Pere Borris,
i el deianenc Francesc Horrach.

V Trofeu Costa de Calvià
Setenta-dos homes a la sortida, amb bastants d'estrangers, a la

cinquena edició del Trofeu Costa de Calviii.
En el pas per Magaluf es va produir l'escapada bona del dina in-

tegrada per un grup de deu homes.
Al final triomf de n'Antoni Abraham seguit a quanrata segons de

l'escocés Young i a52" per el primer pilot.
El gran grup encapaçalat pen en Jokin Torre (Camail), dins el

que es trobava en Pere Bares, va arribar amb més de cinc minuts
de retard damunt el primer dassificat.

Trofeu Aniversari C.C.  Establiments
Quaranta-vuit corredors, entre aficionats i juvenil, varen prendre

part en el Trofeu Aniversari del C.C. Establiments, disputat dia
primer de maig, damunt el circuit habitual, al que donaren quatre
voltes. El sellerie Ramón Ros i n'Antoni Porras varen escapar del pi-
lot en els primers quilòmetres, agafant-los després en Melchor Lla-
brés. Al sprint s'imposaria en Porras damunt en Ros, dassificant-se
en Uabrés en tercer Hoc. En Rafel Ros que va entrar dins el pilot
fou el tercer juvenil dassificat.

Cartelera esportiva

FUTBOL
Dissabte, 26
16,00 h. U.D. Sollerense - Esp. S. Vileta (Alevins)
17,15 h. U.D. Sollerense - L' Unió (Infantils)
Diumenge, 27
10,30 h. Port de Sóller - Esporles (II Regional)
17,30 h. C.F. Sóller - C.D. Constància (Illa. Div. Nac.)

Aestaurante
CARRETERA LLUC-POLLENÇA
Teléfono 63 I 1 1 I -SOLLER

PROMOCION PINTURAS
NEW DE PIIIMAVERA hasta el 21 de junio 1990 

Por la compra de 5 litres 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. Bernet
C/.Pelou,22.Te1.63 3842

erneill DROGUERIA

RICARDO PEROPADRE J. CARLOS SEDANO
Assessoria Comptable 	 Assessoria Laboral

Comuniquen l'abertura de despatx en aquesta
Ciutat.

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

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

Interessats, dirigir-se a:
C/. Sant Bartomeu, 34-Só/ler -Te!. 63.23.44

LANaA EXPOSICIONYVENTA:
CI. Hermano Manor, ri 1

	wale	LI 
TALLER MECA
, COLO td

Teléfono 63.22.0 I141C0

CI. Isabel, if 124
TALLER Y SERVICIO:

A   
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Adetisme 	 Ciclisme

Joan

El temps emprat per en Mateu
aquesta vegada fou de 5536"06,
seguit del guanyador de l'edició
de l'any passat Juan-Pablo Marti-
nez, amb 5635".

Des de el començament en
Mateu va estar dins les posicions
de cap, amb en Manuel Muñoz, en
Juan-Pablo Martinez, en Guillem
Ferrer, n'Angel Vergara, n'Antoni
Mestre i n'Urs Grieder. Abans de
s'Esgleieta ja havien quedat des-
penjats en Grieder i n'Antoni Mes-
tre, i posteriorment en Guillem Fe-
rrer i en Manuel Muñoz. Prop de
les instal.lacions de Radio Popular
el menorquí Angel Vergara perdria
el contacte amb els dos homes de
cap, i a prop de sis quilómetres
per a l'arribada en Mateu va des-
penjar definitivament al seu com-
pany d'escapada Juan-Pablo Mar-
tinez, partint en solitari cap el
triomf final.

Les dassificacions dels atletes
de l'Hernles-Circulo Solierense
foren les següents:

1. -Mateu Dominguez ..553606
12.-Roberto Cledon 01-034352
13.- Pere-J. Coil 	 1 -0433" 32
18. - Roman Patricio 	 1-053950
23. - Angel Rapado 	 1-064092
36. - Josep Pornar 	 1-1047684768
53. -Pauli Aguiló 	  1-124823

138. - Joan J. Uobet 	 1-253372
212. - Aveli Vidal 	 1-372395

A destacar la participació d'en
Nicolau Garcia que no fou dassi-
ficat per sortir de Valldemossa,
quan estava inscrit a la segona
sortida.

Amb sortida de s'Esgletta

3. - Uorenç Fullana 	 39' 10" 00
6. - Cristõfol Castaner

	
40'33"53

25. -Garda 	 45'49"77
34. - Joan-J. Marques 	  4942"34

Tres victòries en el Control del
28/04

Tres victòries absolutes, en el
Control Escolar de Pista, disputat
el dissabte dia vint-i-vuit d'Abril,
varen aconseguir els atletes de

l'Hermes-CirculoSollerense.
El primer va correspondre a

l'Infantil Caries Suau, a la cursa
de vuitanta metres ¡hures. El segon
a n'en Jaume Terrasa a la prova
infantil de Ilargada, i el tercer a
l'Equip infantil de Relleus 4 X 80
de l 'Hermes-Circulo Sollerense.

Les classificacions dels atletes
d' aquest Club foren les següents:

80 metres infantils feme.:
2. - lolanda Morales 	 109
80 metres infantils masc.:
1.- Caries Suau 	 107
2.- Jaume Terrassa 	 107
Relleus 4X80 Inf. :
Hermes-Circulo Sollerense 	 427
Llargada infantil femen.:
3. - lolanda Morales 	 422
Llargada infantil masc.:
1. - Jaume Terrassa 	 478
3. - Cartes Suau 	 437
100 mebvs cadets masc.
3. - Xavier Garcia 	 121
1000 metres cadets fern.:
3. - Teresa Silvents 	 3288
1000 metres cadets masc.:
2.- Uorenç Fullana 	 2392

Pifia retirat a la prova de tan-
ques

Els nirvis pareix que varen trair
al solleric Josep Piña, quan anava
en primer Hoc a la prova de 110
metres tanques, optant per a la re-
tirada al quart obstacle.

Els resultats dels atietes solle-
rics a la restants proves d'aquest
Control de Pista disputat ei dis-
sabte, dia cinc de maig, foren els
següents:

400 metres Iftures

Francesc Arbona 	 55"
Mateu Domíngez 	 56"
Maties Rebassa 	 57"
Uobet 	 106"

1.500 metres Mures

Mateu Dominguez: 402" (primer
de serie)
Jaume Rojo: 404"
Uorenç Segui: 4'16"
Francesc Arbona: 417"
Pere-J. Coll: 423" (tercer de serie)

Maria de Um Floi es va imposer
dins sievins fernenins a la Popular

"Fires i Festes". (Foto Sand)

Manuel Martinez: 428"
Francesc Fill: 430"
Pau Arbona: 437"

Dues victdries absolutes en el
Control de 12/05

Dues victòries absolutes varen
aconseguir els atletes de l')1er-
mes-Circulo Sollerense al Con-
trol Infantil i Cadet, disputat el dis-
sabte dia dotze de Maig, en el Po-
liesportiu Princeps d'Espanya.

El primer triomf va correspon-
dre al infantil Caries Suau, a la
prova de vuitanta metres Iliures,
arnb un temps de 105.

I el segon al també infantil
Jaume Martinez, a la prova de
Ilargada masculina, a la que va
aconseguir 5'18 metres.

Mateu Dominguez es va impo-
serais 800 metres lliures

En Mateu Dominguez es va
imposar dararnent a la prova de
800 metres lliures, -a la que els at-
letes de l 'Hermes-Círculo Solle-
rense varen copar els tres primers
Hoes-, disputada el passat dissab-
te, dia dinou de maig, al Poliespor-
tiu Princeps d'Espanya, amb motiu
de la celebració d'un Control Fe-
derat.

El temps d'en Mateu fou de
1'59"2. El segon classificat fou en
Jaime Rojo amb 1-598, seguit
per en Francesc Arbona amb
1-598, seguit per en Francesc
Arbona amb 2003." 

En Francesc en els primers
400 metres anava el primer, essent
després superat pen Mateu i per
en Jaume Rojo. La seva cursa es
pot qualificar com a bastant bona.

En Llorenç Segui no va estar
a l'altura esperada, classificant-se
am b 205".

Per la seva part en Cristòfol
Castaher va quedar bastant bé, ja
que aquesta no es la seva distàn-
cia. El temps emprat fou de 208".

En Sebastià Vicenç va fer un
temps de 213", bastant bo si te-
nim en compte que se prepara per
els 400.

A la cursa dels Deu-mil metres
en Pere J. Coll va fer una cursa
molt bona, millorant la seva marca
personal, emprant 3356". En Ma-
nuel Martinez pot rendir bastant
més dins aquesta prova, a la que
fa ver 37'48".

A la prova de Ilançament de
pes n"Antiónia Guillem es va
classificar en segon Hoc amb 878,
darrera na Neus Mateu (Costa
Calvià) amb 1125.

I darrerament en Josep Pik+
va guanyar amb motta facilitat a la
seva sèrie dels 100 metres Iliures,
amb un temps oficial de 120.

II Mitin Rafel Coll

Els atletes de l 'Hermes -Círculo
Sollerense Mateu Dominguez i
Eloisa Martinez han estat seleccio-
nats per a la Federació Balear d'At-
letisme, juntament a trenta atletes
Balears més, a representar a la
nostra Federació en el Mitin Rafel
Coll que es disputara el dimecres
d' aquesta setmana.

Cursa de l'Amistat

L'esportista de l'Hermes-Cir-
culo Sollerense Vicente Conlon
es va classificar en segon Iloc, an-
tecedida per na Felisa López (Fi-
dípides), a la tercera edició de la
Cursa de l'Amistad, disputada el
passat diumenge dia vint de maig.

ins
 	

) TAPiSSERiA

germans SAMPOL

MOQUETES, TOLDOS
TAPISSATS en general

C/. Cetre, 5 - Telf. 632069
SOLLER (Mallorca)



Restaurante 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 pastas frescos.

RESERVAS: 63 91 39
Calle Arch. Luis Salvador - DE1A

* MOBLE MALLORQUI
ANTIC

* FUSTERIA

<414 I361:)V
SA FusrERK

TALLER I EXPOSICIO:

CAMI CAS JURAT

TEL.6331 16

Balanç de la temporada 89-90 

Exce.lent segona volta del C.F. Stoller
Un cop acabada la temporada

I fet un exhaustiu balanç hem de
dir que el Sóller ha assolit un molt
meritós desé Hoc a la classificació
general. De vint-i-vuit partits ju-
gats n'ha guanyat dotze, empa-
tats tres i perduts tretze, aconse-
guint vint-i-set punts. Donç a l'ho-
ra de fer un anàlisi del Campionat
hem de mencionar que la primera
volta fou totalment diferent a la
segona, tal com ens comentava
en Josep Got: "la primera mitat
de la lliga el Sóller pagà la nova-
tada per ser un conjunt novell
dins la categoria, i a mesura que
anaven jugant partits aniria fent
les modificacions oportunes dins
el sistema, a la vegada que els
jugadors agafaven més expe-
riència, fins en el punt de que a la
recta final es mostressin dins un
bon nivell de joc, conquerint un
alt percentatge de victòries".

El C.F. &Mier juvenil, un any més a ia maxima categoria autonómica. (Foto Jesús Sampedro).

Joan-Antoni

Apart'cle destacar el gran
treball d'en Josep Got al I lar
de tota la campanya, per ha-
ver cumplit la meta desitja-
da, i també per treure futurs
jugadors per el primer equip,
casos de Tovar i Carmelo,
entre altres, hem de fer una
especial menció a Joan-An-
toni Jorquera, ajudant d'en
Got, i a n'en Joan Arbona
home incondicional, treballa-
dor de la pedrera, en els as-
sumptes administratius i bu-
rocràtics.

La fixa técnica de cada
jugador ha estat elaborada
molt minuciosament per tèc-
nics del club i col.laboradors
del nostre Setmanari.

-Tolo: Porter de bona
presencia. Va començar un
poc nervios degut al canvi
de categoría pero va anar
agafant confiança-i seguretat
amb ell i en la direcció de la
defensa, (19 partits).

-Jaume Alcover: Ha
pujat de l'infantil a lo darrer,
es un porter de gran segure-
tat a les sortides a baix als
pals sense cap espectacula-
ritat promet un bon futur. (3
partits).

-Toni: La seva indecisió

entre porter i jugador ha fet
que no rendis lo esperat
amb ell, aquesta la seva da-
rrera temporada juvenil. Com
a porter: rapid, habilidos i
segur. Com a jugador: ? (7
partits).

- Com es pot veure hi ha
prous porters sollerics per un
parell d'anys.

- Celia: La tranquilitat
del Iliure i la seva serenitat
han donat una de les millors
temporades, es el dirigent
de la defensa després del
porter. (26 partits - 1 Gol).

-Bemat: Força i resis-
tencia per un lateral amb
molta agresivitat atacant. (21
partits - 3 gols).

J. Antoni: Es el comodí
de l'equip. El seu treball
sempre, al servei de l'equip,
destaca per la força, ambició
i l'esperit de lluita. Ha pro-
gressat força bé. (22 partits
- 1Gol).

- Suau: Contundent
fort. Es el marcador per ex-
celencia sempre amb noble-
sa. (23 partits).

- Sacares: Lateral mar-
cador i cumplidor. Destaca
per la seva disciplina i feina
amb be de l'equip, i la tecni-
ca a les faltes. (21 partits - 2
Gols).

- López: L' imprevisible,

resistencia] treball son les
seves armes ofensives i de-
fensives. (23 partits - 4 gols).

- Domingo: Treballador i
tècnic amb bona visió de joc
i de bon tir. (20 partits - 1
Gol).

- Fontanet: S'ha incor-
porat de l'infantil i ha encai-
xat perfectament dins l'es-
quema de l'equip. Jugador
tenic sense complicacions i
molt disciplinat (6 partits).

- Raja: Es el velocista
nat i amb gran mentalitat
ofensiva. Ha tingut una lesió
que no li ha permés jugar la
segona volta. El seu retorn
es un fet. (14 partits - 5
Gols).

-Muñoz: Va sortir d'una
important lesió. Es un juga-
dor Iluitador per excelencia
amb molt sacrifici de treball.
(7 partits).

- Carlos: Disciplina i
constancia son les seves
cualitats, conjuntament amb
l'entrega. Incansable treba-
llador. (10 partits).

-Comino: no pot con-
sentir que el contrari tengui
el balón, es el matxacador.
Actiu en tot moment. (18
partits - 1 Gol).

Carmelo: Es l'eix de
l'equip en torn el cual aquest
s'hi gira. Tecnic, habilidós i

en facilitat cara a gol. (26
partits - 28 gols).

- Atienza: Es un devan-
ter rompedor de defenses,
encara que sense sort cara
al gol. (21 partits - 2 gols).

- Jimenez: Devanter de
tot coraje. Es un Iluitador
front les defenses contraries.
(22 partits - 7 gols).

- J. Carlos: Un altre in-
fantil incorporat amb gran fu-
tur. Te una zancada impre-
sionant, i bon toc de pilota.
(3 partits).

- T. Pomar: L'altre infan-
til. Defensa contundent i fort,
mai s'arrufa. (2 partits).

-T. Oliver: Defensa du-
rísim, encara que una lesió
no li ha permés jugar tota la
temporada. (6 partits).

Cal mencionar també
aquells jugadors que han
aportat el seu gra d'arena a
['equip, i que per un motiu o
l'altre han decidit deixar el
futbol actiu, però que en un
moment han format par
d'aquesta familiar plantilla,
entre ells en Bujosa, en Vi-
cente i en Jaume.

A tots els jugadors, en-
trenador i directius els volem
donar les més cordial enho-
rabona per haver cumplit
l'objectiu de mantenir la ca-
tegoria.

Futbol Juvenil

Després de molts d'anys tomen a ressorgir els 	 de belduhts

Es aliots distrutaren de debt!).
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Curses de lentitud:
1.- Guillem Bernat Moragues
2.- Bartomeu Oliver Jordán
3.- Antoni Ensefíat Umbert

Proves d 'obsta cles:
1.- Guillem Bernat Moragues
2.- Antoni Ensehat Umbert
3.- Francesc Cahellas Gambier

Recollida objectes:
1.- Guillem Bernat Moragues
2.- Francesc Cahellas Gambier
3.- Antoni Ensehat Umbel

Cintes:
1.- Antoni Enserlat Umbert
2.- Francesc Cafiellas Gambier
3.- Bartomeu Oliver Jordán
4.- Guillem Bernat Moragues

Els Regidors de l'Ajunta-
ment de Sóller Llucía Oliver i
Miguel Nadal lliuraren els pre-
mis als guanyadors, a l'altri de
les Cases Consistorials.

Joan

El concurs de baldufes fou
indubtablement el més esperat
d'aquests clàssics jocs d'agili-
tat que anualment per aquestes
dates, organitza l'Escola de
Ciclisme de C.C. "Defensora
Sollerense".

Bastant de públic assistent,
especialment de més de trenta
anys, que intentaven ensenyar
les seves habilitats als més jo-
ves.

Al final s'imposaria la maes-
tria d'en Caries Perez Rodri-
guez, amb 38 punts, seguit
den Francesc Colom amb 35,
en Marti Torrens Meca, amb
28, en Miquel-Angel Far Marti
amb 27, i en Xavier Bisbal Mar-
torell, amb 13.

Les altres proves -molt ren-
yides- amb bicicleta, donaren
els següents resultats:

Agilitat

Guillem Bernat, guanyador absolut



L'afició a la caça submarina segueix latent a la nostra Vall.

Molta palla i poc bessó

Es Pagès

SEMPRE ARRIBEN TARD!!!

Com tots sabeu divendres, 11 de maig, el nostre conegut
amic i solleric, Cades Constantino i Mas, no Constantino Ro-
mero com va esmentar qualque corresponsal de premsa, va
recitar el Pregó de Fires-90. Dita assignació va ésser acorda-

, da per la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Sóller, i se
suposa que bastant abans de dia 11 de maig.

Dia 18 de maig es presenta un policia municipal amb tota
Ia urgència del món a casa de Caries Constantino i Mas, no
Constantino Romero, pero a fer-li entrega i dur-se'n una cópia
signada de l'acord de la Comissió de Cultura, sol.licitant-li si
venia a bé ésser el pregoner de Fires-90.

La Comissió ja pot començar a notificar-ho a qui ho sera
l'any qui ve, perquè si el pregoner hagués hagut d'esperar la
notificació, el Prego hagués estat el mes d'agost.

SEMBLA MENTIDA:

* Que a l'Ajuntament sols facin via les multes i els certifi-
cats de residencia.

* Que En Miguel Nadal hagi estat elegit, per la dona d'Es
Pages, el regidor man ben vestit de l'any.

* Que avui per ésser l'aniversari de Veu de Sóller no par-
lem ni d'en Ximent, ni de n'Amador ni de la Tertúlia. Hi ha man
dies que llonganisses.

* Que tots els "maleantes" de Sóller se sentissin solidarit-
zats amb el seu portaveu. Quod Natura non dat, Salamanca
non prestat 111111

* Que per enèssima vegada no parla de merda mes que
qui en va untat.

* La tristor de les Fires sense el Secretan.
• Que Es Pages tengui tantes ganes que n'Andreu Pons

es tomi apresentar a les llistes del PSM. Olé mi niño.
*Que hi hagi allots que consideren inferiors els negres.
* Que les pitreres d'avui en dia siguin més grosses que

les d' abans.
* Que N'Emília demani autocars a Sa Nostra i no a Can

Repic.
* Que les pedres i terres del Túnel podrien servir per ta-

par canteres.
* Que l'esplèndid semental hagi tornat mut. Deu ésser

de tan de Ilepar.
* Que el Batle sigui vist molt sovint a la redacció de "Ul-

tima Hora". Deuen projectar un Mire monument, pero per al
qui quedaren???????

* Ja per acabar que Déu us guard de qui vosaltres ja sa-
beu 	 i de dones perilloses.

Municipal Ilenguarut - Pixador públic

—La denúncia del banquer sobre el Policia local, ha ai-
xecat una vertadera polseguera. Per la nostra part, en
principi el comunicant ens ofereix una evident credibilitat.
Una de les trucades ens deia aquest mateix dilluns: "Si ai-
xò és cert, fet ben comprovable si es vol, aquí hi ha d'ha-
ver dimissions en cadena. És de les històries man al.luci-
nants que darrerament he Ilegit. Esper que tot s'aclareixi
públicament per be de la pròpia entitat policial".

—Un veinat del cèntir Carrer de la Rosa, esta que trina:
"El nostre carrer, esta ple de pixerades, i l'olor ja és insu-
portable. Sembla a ser que l'allotada que es reuneix habi-
tualment per aquells voltants, es dediquen a fer les seves
necessitats menor a la vora del casal de "Es Planet". De
veritat que no sé on arribarem. Haurem de tomar a ins-
talar els altres temps famosos pixadors públics?.   
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Joan

Vint participants en aquesta
edició del "Trofeu Fira de
Maig", organitzat per el C.A.S.
Nautilus, el passat diumenge
dia 20 de Maig.

Després de la concentració,
a les nou del mati, en el Moll
dels Pescadors, els esportistes
varen embarcar, juntament amb
els metges de la prova Cades
Constantino i Ernest Altés,
per començar la caça a les deu
del mati.

Mar completament calma,
sense gens de vent, finalitzant
Ia competició a les tres del cap-
vespre.

A les cinc i mitja es va fer la
pesada en el "Nautilus", fent-se
el Iflurament de premis en el
transcurs d'un sopar de com-
panyonia, en el Restaurant Sa
Font, presidit per n'Antoni Vall-
caneras, Regidor de l'Ajunta-
ment de Sóller, el President i el
Vice-President de l'Entitat or-
ganitzadora, Joan-Carles Colom
I Miguel Sebastian Lladó, res-
pectivament.

La peça major fou caçada
per en Miquel-Antoni Arbona,
un cap roig de 1'810 quilos.

A la classificació del major
número de peces agafades va-
ren quedar empatats amb dis-
set en Sebastià Moragues, en

P.G.

—El passat cap de setmana,
a les pistes del col.legi públic
de Uoret es disputaren les fi-
nals territorials de banquet aleví
de l'esport escolar organitzat
per la Direcció General d'Es-
ports a on hi participaren les ni-
nes de la selecció de Sóller
aconseguint el cinquè Hoc de
Mallorca.

—En aquestes finals es va-
ren disputar dos partits en els
quals les nostres nines demos-
traren el bon joc i la bona técni-
ca aconseguida al Ilarg de tot
l'any, encara que els resultats
no acompanyassin degut a la
major altura i edat (tan sols un
any més) dels equips de les al-
tres comarques.

—Es disputaren partits front
Ia selecció d'Inca i de Palma A
essent els resultats de: 8-15 i
9-18 respectivament

—Cal destacar que a l'aca-
bament d'aquestes finals to-
thorn dona l'enhorabona a les
nostres jugadores per el seu joc
i que l'any que ve sera molt difí-

Jaume Covas i Vicenç Mun-
taner.

La classificació general fou
Ia seguent:
1. Sebastia. Moragues Arnal,
6.280 punts.
2. Miquel-A. Arbona
5.235 punts.
3. Miguel Moragues Carrillo,
5.070 punts.
4. Jaume Covas Enseriat, 4.910
punts.
5. Vicenç Muntaner Mas, 4.865
punts.

cil guanyar-les.
—Val dir que en aquesta ca-

tegoria hi poden participar els
allots de 4° fin a C i no n'hi havia
cap de 6° per estar aquestes ja
dins la competició unificada.

—Tot això, aquesta es la tas-
ca i l'objectiu principal de l'es-
port escolar: promocionar l'es-

6. Antoni Cifre Salom, 4.425
punts.
7. Joan Navarro Capó, 3.465
punts.
8. Josep Capó Aguiló, 3.385
punts.
9. Miguel Sebastià Lladó, 3.250
punts.
10. Agustí Cladera Moragues,
2.055 punts.
11. Llorenç García Oliver, 1.975
punts.
12. Onofre Bisbal Busquets,
1.955 punts.

port per el seu seguiment pos-
terior.

—Aquestes són les nines
que hi participaren, així com les
entrenadores:

Jugadores: M.A. Marroig, S.
Brages, M.C. Martin, E. Gil, A
peñas, I. Pla, N. Lorente, M. Co-
lom.

13. Miguel Coll Enseñat, 1.170
punts.
14.Hatmut Lilling, 1.085 punts.
15. Pau Català Bernat, 780
punts.
16. Martí Casasnovas Sastre,
775 punts.
17. Joan Escalas Martínez, 610
punts.

Classificant-se sense cap
punt en Carles Grauches, en
Jaume Serra i en Damia Orei.

El peix agafat fou donat a
l'Hospital.

Entrenadores: Cristina Ber-
nat i Irene Martin.

—Per altra banda cal dir que
els propers dies 25 i 26 de maig
tindran Hoc a Palma les finals
territorials de Futbito i Banquet
infantil i aleví masculí amb par-
ticipació sollerica.

Caça submarina

Sebastià Moragues, guanyador del "Trofeu Fira de Maig"

Espar? Escolar

Bona actuació sollerica a Lloret

ANUNCIS CLASSIFICATS

SE NECESITA CAMARERO
Bar PALMERAS. Port de Sóller.
Tino. 63.13.06

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

EECTROMAN, 	 necesita
ayudante electricista. Llamar
del8h.a21 h. Tino. 63.12,52.

VENDO PISO dos habita-
ciones. Tel. 63.30.38.

SE ALQUILA despacho en
Plaza Constitución. Tfno.
63.23.11.

COMPRARIA pequeño pi-
so, estudio o altillo convertible

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

en vivienda. Pasar ofertas por
escrito al Apartado 10090 de
Palma.

FONTANERIA Y CALE-
FACCION ANTONIO MARE.
Precisa ayudantes. Tfno.
63.21.45-63.34.82.

SE COMPRAN Y RESTAU-
RAN muebles y tala clase de

objetos antiguos. Tfno. 63.05.74
y 45.61.04.

VENDO PISO en la calle
Vicario Pastor, hace esquina
con tres calles, situado a pocos
metros de la plaza. Informes en
oficinas Butano. Teléfonos:
63.10.96 y 63.28.33.

CENTRO DE ORIENTA-
CION SELENE. Ayuda psicoló-
gica. Problemas sentimentales.
Cartomancia (Tarot). Presente
y futuro. Problemas de hechi-
zos. Tel. 63.39.43.

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

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

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

Llamar al 63.36.83 a partir
de las 19 horas.

VENDO máquina expen-
dedora de TABACO. Precio
muy interesante. Modelo Ka-
rachi-16. Tel. 63.15.62.

SE VENDE moto VESPA 75
cc. Matricula PM T. Tfno.
63.00.42 de 9 a 13h.

VENDO OPEL CORSA GT
1300. Matricula PM-AN. Tfno.
63.12.55 (Delg. OPEL).

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
qualsevol altra cosa riística o
antiga. Pagam al comptat. An-
tiguitats Antoni de Sa Coma
(Jeroni Bisbal). Carrer del Vi-
cari Pastor, 8. Teléfonos
63.08.65i63.07.68.

SE TRASPASA TRAST al

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

Mercat. Tel. 63,06.51 ó 63.01.32,
qualsevol hora.

SE TRASPASA tienda de
comestibles en La Huerta. In-
formes: Tfno. 63.26.71. Horas de
comida.

INTERESARIA COMPRAR
OLIVAR de 1.000 a 3.000 m.
con porche, buena vista y so-
leado. Interesados llamar al tf-
no. 63.04.05.



Els Verds celebraren
el seu congrés
fundacional a Can Dulce

G.M.

El passat cap de setmana, els dies 19  j 20, se
celebra a Saler el Congres Fundacional dels Verds
de Mallorca que compta amb l'assistència de 50
congressistes i 10 convidats. Les ponències presen-
tades per aquest primer congres eren totes refe-
rents a l'ideari i l'organització.

Quant a les Unies principals de l'ideari, que es
concretaran mes endavant en un congres progra-
màtic en el que també es decidira tot el referent a la
presentació a les eleccions autonòmiques i locals,
tendeixen a la prioritat dels temes socials i ecolò-
gics, el pacifisme, la fraternitat amb el sud i la de-
mocracia de base.

Pel que respecta a l'organització, l 'Organ deciso-
d seran les assemblees locals, coordinada per una
mesa permanent, i els càrrecs seran rotatoris.

Entre els temes que tractaren també cal men-
cionar el del nom. Els Verds, nom que provisional-
ment es el que els definirà, no es el definitiu, ja que
s'ha anomenat una comissió perque cerqui un nom
que no sigui masclista.

Un altre tema important a debatre va ser la pos-
sible coalició amb altres partits politics, fet que es
va descartar per considerar que els demés partits
han acceptat un model industrial economicista.

Veu de Sdlet 1199
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Pla de Millorament de Façanes

La Conselleria de Cultura invertirà
quasi 10 milions a Fornalutx

P.P.

El dia 4 del present mes
de maig, el Batle de Forna-
lutx, Jordi Arbona, firmà el
conveni pel Ra de Millora-
ment de Façanes del 1990
amb la Conselleria d'Edu-
cació i Cultura. Aquest Pla
s'ha ideat per afavorir la
millora i embelliment de fa-
çanes, en base a projectes
presentats pels particulars
propietaris dels edificis.
Una vegada aprovat el pro-
jecte i el pressupost, el
propietari ha de financiar
una part del cost, i l'Ajun-
tament i la Conselleria fi-
nancien la resta.

El conveni que ara s'ha
firmat, contempla l'aporta-
ció de 9.721.600 ptes. per
part de la Conselleria, més
altres 784.000 ptes. per part
de l'Ajuntament. Aquestes
xifres, sumades a les quan-
titats que han d'aportar els
particulars que s'adhereixin
al Pla, suposaran la realit-
zació d'obres d'embelli-
ment de façanes per un va-
lor aproximat de 16 milions
de pessetes durant l'any
1990.

Per enguany, el termini
de presentació de projectes
a la vila de Fomalutx ja ha
acabat. Ara, els pressu-
posts presentats seran re-
visats i degudament infor-
mats per l'arquitecte, com a
passa prèvia a l'aprovació
pel Ple de la Corporació.

En total, Fornalutx invertira uns setze minons de pessetes per
embellir les seves façanes.

Hi haurà nins de preescolar fins a 66 d 'EGB 

Els alumnes de Delà podran quedar
un curs més a la seva escola

Redacció

Fa mesos que els pa-
res dels alumnes del C.P.
"Es Porxo" de Deia s'en-
trevistaren amb el Direc-
tor Provincial del MEC,
per tal d'aconseguir que
els escolars que ara es-
tudien cinquè d'EGB pu-
guin seguir un any més a
Deià.

Es sabut que a Deià,
des de que es va cons-
truir "Es Puig" sols s'im-
partia fins a Cicle Mitjà de
l'ensenyança bàsica, i
havien de baixar a Sóller
per fer la segona etapa. A
resultes de la reforma,
l'etapa bàsica sera fins el
que curs que ara anome-
nam sisé, i a partir del
curs que ve a Deià ja
s'impartiran els cursos
corresponents a aquesta
nova etapa.

Un dels arguments
que els pares explicaren
al Director Provincial fou
el problema del despla-

çament i les hores que
els seus fills passen fora
del poble: cada dia han
de baixar amb l'autobús
de línia que passa als vol-
tants de les vuit del mati, i
el capvespre no arriben a
ca-seva fins passades les
sis: Es passen deu hores
fora del seu ambient, per
rebre cinc hores de clas-
se.

Noves pel proper curs

El curs 1990-91 tendra
nombroses novetats
educatives a Deià: Hi
haurà un mestre més,
destinat al preescolar, i
en consequancia estaran
escolaritzats els nins des
dels tres anys; per altra
part, tal com especifica-
vem abans, els alumnes
podran cursar fins a sisè
d'EGB, i no es matricula-
ran a "Es Puig" fins a setè;
finalment, ja ho anuncia-
rem la setmana passada,
la construcció d'un nou
edifici escolar és un fet.

Educació
	

Futbol

Polèmica designado
de Múlhoz Tovar
pel decisiu
Sólier—Constancia

T.O.

Dimarts es confirmava la
designació del col.legiat Muñoz
Tovar par a dirigir el tens
Sólter—Constancia, arbitro de
pèssim record per al seguidor
solleric. Recordem que Múñoz
Tovar va dirigir fa dos anys
aquells Lloseta—Sáller pie d'in-
cidents, i més recentment un
Sáller—Eivissa, en va ser agredit
per Valentin Céspedes, i poste-
riorment es querella contra
l'ex—jugador del Sóller. Es inevi-
table pensar, que Múñoz Tovar
es un dels més adictes al po-
der, per tant possiblement
influencia.

Es pada que aquest any pot
pujar a Il Divisió, precisament
pel seu conegut concepte de
"Ilepacrestes", i que per altra
part, el Constancia, per la seva
solera, pel seu historia], "no pot
davallar". Suspicàcies un Gara-
mull, i tan de bo tot vaig bé, en-
cara que sempre es millor pre-
venir que curar.

Per altre costat, la directiva
ha decidit per aquest partit, au-
téntica final no fer pagar ni als
fins ni a les dones. El partit, a
les sis de l'horabaixa.

Indústria

"Ca les Animes" es
resisteix a tancar

M.I.

Com ja informàrem la passada
setmana la fàbrica de Ca les Animes
va fer suspensió de pagaments. Tota
la premsa i mitjans de comunicació de
Mallorca, després de que "Veu de
Saler" donàs la primicia, han seguit la
noticia.

En aquests moments la tramitació
de la suspensió segueix i s'està espe-
rant el nombrament d'interventors que
s'encarregaran de cerciorar-se de les
operacions i la seva legalitat.

Els responsables de "Mayol SA"
estan esperant els aconteixements i
encara no poden dir si es tancarà la
fabrica. Les seves darreres esperan-
ces, si no en succeeixen d'imprevis-
tes, estan en gué alguna persona in-
teressada volgués participar en l'em-
presa aportant una quantitat aproxi-
mada d'uns vint-i-cinc milions de pes-
setes.

A pagines centrals vos oferim una
entrevista efectuada a Marti Bota, la
mateixa setmana en que es produí la
suspensió de pagaments.

Segons una proposta del PSM 

Es podrien recompondre els carrers
empedrats de Sóller i Biniaraix

M.I.
La Comissió de Govern ha

acordat aquesta mateixa set-
mana sol.ficitar de l'INEM el
personal necessari per procedir
a la recomposició dels carrers
empedrats de la nostra ciutat.
Aquesta soLlicitud ha estat cur-
sada a l'INEM per tal de ser
inclosa en la segona tanda de
convenis amb els Ajuntaments
que aquest organisme ha con- ,

vocatper a l'any 1990.
L'acord ha estat adoptat

segons una proposta formulada
pel Grup Municipal del PSM. En
la seva proposta, el PSM afegia
que les obres haurien de con-
sistir en repicar les pedres del
carrers, reconstruir els bocins
en males condicions i fer les
juntes de les pedres necessa-
ries.

Si l'INEM accepta aquestes
obres, l'Ajuntament únicament
hauria de proporcionar un petit

	 Es fa necessari conservareis pocs canars empedrats que queden
a la nostra ciutat

^ompressor per repicar les pe-
ires i el material necessari per pis del carrer de la Mar, i el de
I la seva realització: pedres, Sant Guillem a Biniaraix. En-

arena,... La direcció co- demés, podria recuperar-se
rena a càrrec de l'Ajudant part dels carrers de Sant Joan i
i'Obres municipal. del Vicari Pastor.

Els carrers que el PSM pro-
)osa reconstruir són els de Centre Sanitari
'Hospital, Vives, Murta, Cris-
obi Pizà, Sant Antoni, princi- 	 A més de la realització

d'aquestes obres, la Comissió
de Govern ha acordat incloure
en aquest conveni la contracta-
ció del personal administratiu
que atén el Centre Sanitari, i un
informador minusvàlid físic que
ajudaria l'Assistent Social muni-
cipal a desenvolupar la seva
tasca.

cal' capo s.a, 
MATERIALES CONSTRUCCION Y TRANSPORTES
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