
Es cobreix un gran
gorg al Torrent Major

Una vegada acabades les obres de consolidació del
trespol del Torrent Major en el seu recorregut subterrani per
davall l'avinguda Jeroni Estades, la prefectura d'Obres Hi-
dráuliques ha accedit a assumir els costos d'eliminació d'un
gran gorg existent a la boca de sortida, al costat del Mercat.
Divendres passat, operaris de l'empresa EMDECO iniciaren
les obres, tirant varies tones de pedres a camionades dins el
Mt del torrent, que una paiera escampava i componia just
davall el pont.

Futbol

Can Maiol va ser una festa

Els projectes seran financiats pel CIM i els Ajuntaments

592 milions per a l'aigua potable
i el clavegueram de la comarca

El Consell Insular de Mallorca
(CIM) acaba d'aprovar els projectes
que els municipis mallorquins pro-
posaren per ser inclosos en el "Pla
Plurianual d'Inversions per obres
d'Infraestructura Hickjulica". Aquest
Pla fou convocat pel CIM a finals de

l'any 1989 per tal de concloure, en
un termini de quatre anys, totes les
xarxes de distribució d'aigua pota-
ble i xarxes de clavagueram sanitari
dels nuclis de població, exceptua-
des les estacions depuradores d'ai-
gües residuals.

En pocs dies,
el Canal-33

es veurà
perfectament

Bona notícia per als
televidents: des de prin-
cipis de la setmana que
ve, la recepció del Ca-
nal-33, es podrà con-
templar nítidament a tota
Ia comarca sollerica. Se-
gons informes confirmats
des de "Voltor, S.A.",
s'està enllestint una im-
portant millora técnica
que permetrà la perfecta
visió del sogon canal de
TV3, fet que fins el mo-
ment era inviable.

Això suposarà un es-
timulant augment de
l'oferta televisiva, puix
que aiximateix i a través
de la mateixa sintonia,
s'ofereixen regularment
un bon grapat de pro-
grames de Sant Cugat,
d'indubtable exit popular.
Una gratificant nova, que
sera àmpliament agráida
per un important sector
de la nostraciutat.

Natura

Cabrera,
parc marítimo

terrestre

M.K.

Dimarts, 29 de
maig, el Congrés de
Diputats va decidir per
unanimitat inicar la
tramitació per tal de
declarar l'arxipèlag de
Cabrera PARC MARI-
TIMO—TERRESTRE.

L'arxipèlag de Ca-
brera, situat davant el
Cap Salines i que cons-
ta d'una extensió total
de 1836 ha., en l'actua-
litat depèn del Ministeri
de Defensa qui hi rea-
litza sovint maniobres
militars que han mogut
a organitzacions eco-
logistes i a partits poli-
tics sensibilitzats da-
vant la protecció de
l'Hia veina.

Ara amb la possible
declaració de parc ma-
rítimo—terrestre s'obri
un nou horitzó en la
protecció íntegra de
Cabrera.
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Les obres que s'acaben
d'aprovar, suposaran una in-
versió total de 592.088.630
pessetes als municipis de
Deià, Escorca, Fornalutx i
Sóller, i seran financiades
pel CIM i pels distints Ajun-
taments amb uns percen-
tatges proporcionals al
nombre d'habitants.

Cada un dels municipig
de Deià, Escorca i Foma-
lutx, que tenen una població
inferior als 1.000 habitants,
hauran d'aportar el 20% del
cost de les obres, i el CIM
pagarà l'altra 80%.

L'Ajuntament de Sóller,
en canvi, per tenir una
població superior als 10.000
habitants, haurà de contri-
buir amb el 40% de la des-
pesa, i el CIM aportarà l'altre
60%.

Les obres i pressuposts

aprovats pel Consell Insular
en els municipis de la nostra
comarca són les següents:

• Delà
Abastiment d'aigua po-

table i xarxa de clayagueram
del casc urbà. Cost total:
241.500.000 ptes. El CIM
aportarà 193.200.000 ptes. i
l'Ajuntament els altres
48.300.000 ptes., la mitat
l'any 1990 i l'altra mitat l'any
1991.

• Escorca
Abastiment d'aigua po-

table i xarxa de clayagueram
de La Calobra. Cost total:
94.484.318 ptes., a pagar els
anys 1990, 1991 i 1992. El
CIM contribuTrA amb
67.103.254 ptes., i Ajunta-
ment amb les altres
27.381.064 ptes.

• Fomalutx
Abastiment d'aigua po-

table i xarxa de clavagueram
del nucli de població. Cost
total: 89.455.454 ptes., a pa-
gar la mitat l'any 1990 i la
resta el 1991. L'Ajuntament
invertirà 17.891.080 ptes., i el
CIM 71.564.374 ptes.

• Sóller
L'Ajuntament de Sóller hi

ha inclós dos projectes:
1. —Abastiment 	 d'aigua

potable i xarxa de cla
ram de Biniaraix.Ilkii.
48.846.362 ptes. El CIM
aportara 28.907.817 ptes. i
l'Ajuntament 19.938.545
ptes., íntegrament dins l'any
1990.

2. — Xarxa de distribució i
dipòsit regulador d'aigua po-
table al nucli urbà de Sóller.
Cost total: 117.802.494
ptes., a repartir entre els
anys 1990, 1991 i 1992. El
CIM invertirà 70.681.497
ptes. i l'Ajuntament els altres
47.120.997 ptes.

1-0. Triomf dramatic, i
salvació definitiva del Sóller

Edu acaba de marcar l'históric gol de la salvació. Public ijugadors no
varen poder amagar la seva immensa satisfacciõ. (Foto Sampedro).

T.O.

Un oportú i magnific del d'Edu al minut 56 de joc, va significar la
salvació del Sóller, que l'any que ve, tornarà a jugar a la Tercera Di-
visió. No va ser gens fàcil, tot el contrari, el Constancia va ser un os
mott mal de rovegar, demostrant de la ma de Páez, ser un conjunt
que tampoc es mereix d'anar alla on es troba. En dues setmanes,
empat a Ferreries i triomf davant els d'Inca, el Sóller ha surat quan
semblava mes anegat. Es la grandesa del fútbol.

Aconseguit brillantement (i a manca d'una jornada), l'objectiu, la
directiva local començarà dilluns a planificar la nova temporada. Es
pretén reforçar l'equip a fi de no fer patir més a una afició que de-
mostra, amb una aigua com el puny, estimar molt a l'equip, amb la
important presència al camp de seguidors en el  trascendental en-
contre de diumenge passat. A la darrera jornada, partit de festa a
Sant LJorenç entra dos equips que han salvat la pell molt dignament.

Port

M. I.

Divendres passat una de les bar-
ques de bou del Port de Sóller, concre-
tament La Pascuala, captura un peix
molt extrany, davant la boca del Port,
mar endins.

El patró Pedro Galindo, el deposi-
tà al pósit de pescadors i després ho
comunicà i cedi al Museu de Ciències
Naturaisde Sóller.

Els membres del museu han acon-
seguit identificar-lo i en aquests mo-
ments ja l'han depositat en el recipient
on serà conservat.

Es tracta d'un peix que cientifica-
ment és conegut amb el nom de
"Trachypterus trachypterus" i que en
castellà és anomenat "Lista". Segons
Lluc Garcia aquest rar exemplar viu a
grans profunditats i sols accidental-
ment puja a la superficie. S'alimenta
de crustacis i pot arribar a fer tres me-
tres de llargària. El seu Ambit està en
el Mediterrani, l'Adriàtic i l'Atlàntic, des
de Madeira fins a SudAfrica. En tots
aquests indrets és insdita la seva cap-
tura.

L'exemplar pescat, i que tenim a la
fotografia, té una longitut d'un metre i
mig i tan sols pesà un quilógram.

Fou pescat amb La Pascuala. Té un metre I mig de Iongitut I sols
pesa un quIlègram.

Capturat un peix d'una espècie
rara, davant les nostres costes 
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Primera comunió
El passat diumenge dia 27, va fer la Primera Comunió el

nin Lluc Oliver Bauza, a la Parròquia de Sant Bartomeu de
Sóller. En companyia dels seus pares, el capvespre va fer
una barenada amb tots els seus amics i veinats. Enhorabo-
na.

El Temps
Estació de sa Vinyassa

¡Quina mala sort!
diumenge ho va provar

pero al final secs

Temperatures

Maxima 26° dia 26
Minima 11,4 dia 24

No hi ha manera, quan s'avesa a no ploura ja ben pots
fer de voltes, tanmateix no plou.

Diumenge passat va començar amb el cel bén encapo-
tat i amb brusca, a mesura que passava el dia més
s'enfosquia. Tot feia pensar que aquesta vegada aferraria,
pert, quan més fort se va posar a ploura tot de co, s'aturà i
aquí s'ha acabat la história.

A l'observatori de sa Vinyassa sols es varen registrar 8,3
litres, però a qualque indret de l'illa arribaren als 40 litres.

Está vist que duim sa negra darrerament a Sóller: ens
fan un túnel encara que de cada dia hi ha més gent en
contra, ens volen fer un port esportiu que ningú vol, una
maquinota es menja sa muntanya d'Es Través, la contami-
nació del Torrent de Fomalubc si no l'aturen a l'instant arri-
bará el pou del matadero, i per si tot això no bastava, no
plou, fins i tot el temps ens ha girat l'esquena. Estam bén
arreglats.

De les previsions val mes no parlar-ne; temperatures
cap amunt i Gels clars. Aim!) vol dir que fera calor. Si seguim
així entre una cosa i l'attra aquest estiu sa pols mos tapará.

-Avui

1 de juny del 1990
Divendres

Avui divendres, 1 de juny,
Sant Just

Demà, Sant Marceli.

Diumenge, Cinquagesrna

Costumari

St. Claud: Segons la
Ilegenda, era coix i esger-
rat en gran manera. Es
invocat pels coixos i pals
esguerrats en general.

Per a fer be comprava
ais fomers tant pa com
feien i el donava als pbres
de Jesucrist.

Els pobres i gent indi-
gent s'hi encomanen per-
qué no els manqui el sant

, pa de cada dia i creuen
que pel seu ajut el tenen
ben assegurat.

if	 e

Sorteigd'ahirciijous,
dia 31 de maig

12 22 32
37 39 47
-Comp. 30

Dijous,31-mmg 	 21.857

Dimecres,30-maig 82.209

Dimarts,29-maig 	 10.092

Dilms,28-maig 	 76.300
Divendres,25-maig

41.114 (Seri. 198)

PUNTS DE
VENDA

Sóller Estanc cie Plaça.
Ca'nGodo.
Can Pere LJuc.
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu

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

Papelería Chachi.
Fomalubc Can Corona.
Oda: Es Forn.
Palma: Quiosc del Bom.

Estanc Plaça Fleming

NOTA DE SOCIETAT

Grup Excursionista Solleric
Se recuerda a los numerosos inscritos a la excursión de

pasado mariana domingo día 3, que la hora de salida de los
autocares serà a las 830, desde la Plaza de Amèrica.

Próxima excursión a Sant Salvador de Felanitx. - De
ha programado otra excursión para el 24 de Junio, al "Puig
de Sant Salvador", de Felanitx. La comida tendré lugar en el
Restaurante "La Ponderosa", en las inmediaciones de Por-
to-Colom. Por la tarde se visitarà el Acuario de Porto Cristo.

Ya ampliaremos esta información, en la próxima edición,
Dios mediante, de "Sa Veu de Sóller", incluyendo también la
fecha a partir de la cual podrán efectuarse las inscripciones.

L'església és un sementé...
Així comença una glosa popular que parla de l'Església i la

seva relació amb els doblers. Es aquest un tema sobre el que
s'ha escrit motta tinta i de molts de colors.

Amb cap segona intenció, el Concilio Vaticà II declara a la
Constitució dogmática Lumen Gentium que L'Església és un
misted". I ho és perquè a la vegada que es Santa per sa pre-
sencia de l'Esperit Sant dins els creients que la formen, és
també pecadora per la condició dels qui la constituim. La grà-
cia de Déu no es pot mercantilitzar: aim!, es diu pecat de
simonio. Pert) l'Església és un Cos no fet tot ell de gracia de
Deu.

Això explica, per exemple, la gratuitat de les celebracions,
dels sagraments, de les hares i els esforços que tants
d'homes i dones que, sense ésser preveres retribuits econò-
micament, treballen de moltes maneres pel Regne de Deu.

Periti tambe cal ésser honets i conseqüents: tots els
creient que facin la Declaració de l'IRPF cal que assignin, del
que paguen a l'Estat, la seva col.laboració al sosteniment de
l'Església Católica. Perquè el Cos de l'Església no está fet tot
ell de gracia, hi ha tembé necessitat; i necessitat económica.

Uorenç Uadó Calafat

VEU D'ESGLESIA

La A.E.D.O.T. sol.licita
donants d'Òrgans

Radacció

Dies enrere es va promoure una campanya a tot Sóller de la ASOCIA-
CION DE ENFERMOS Y DONANTES DE ORGANOS PARA TRASPLANTES*
(AEDOT), amb la finalitat de captar donants d 'brgarts a la nostra comarca.

Possiblernent hi havia persones interessades en la donació d'èrgans, i
aquesta ha estat una bona ocasió per obtenir informació. L'adreça de
l'Associació es troba al carrer Tous i Ferrer, número 6, segon pis, de Ciutat i
elseuteléfonése128.29.05i71.36.20.

L'associació indica a la seva publicitat, que no podem deixar que els
nostres òrgans es perdin: cor, ronyons, meisa, ulls, etc. ja que amb aquesta
donació es pot ajudar a motta gent que malviu amb aquesta necessitat.

Serveis 4121

Apritarnentde Sr* 	 €302C0/0204
Mina knábaldelPat 	 630101
Ajuntarnent deFornakilx 	 631901
AlLntamentdeDeik 	 639077
Jutat de Stier 	 63C048
Notaria 	 632611
Bacteria 	 630932

PciciaMuntna 	 6302C0
Poada Municipal-U*0:in 633721
Guircia Civi 	 03203
Bombers 	 632503

Unitat Sanitikia 	 623011
Creu Bola 	 630845
Mega de Guar& (Mims) 623721

Memat 	 MI323 1
Esccoador 	 630561
Caner* 	 631429
Res&ncis-Hospizi 	 630777
Depuradora 	 63)342
Cams 	 631191
EGa 	 6301 29
Serwi Funeran 	 630805
EGas's.a. (avenas) 	 €30198

Gas'	 (Urgencies) 	 evcs
Locubi aria* 	 630017
Obres de Port 	 633316/69

A.S.C.P.(Cán Dike) 	 632421
Cireulo Solerense 	 631206
La Unitn *SaBoligueta' 	 630163
Defensora Solerense 	 6315E6

Ferrccarri de Stier 	 630130
Cia 'Swops Amiss' 	 630170
Cierramontana' 	 632C61
Parada Twas-Es Port 	 631384
Parade TaXiS-SólEf 	 E30571
Parade Taxis-Sa Torre 	 631379
Autccars Ucripert 	 202125
Autocars Stier 	 632821
Autocars Rabic 	 630567

TRENS

Paine-Siler08,00 - 10,40-13,00-
15,15 - 19,45
$6110-Paint06,45 - 09,15 - 11,50 -
14,10 - 18,30.

TRAMVIES

SdillirPort05,55-05,55-07,00-8,W-
09,03-10,00-11,00-'12,00 -

13,00 -* 14,00 - 15,00 -
16,00 - 17,00 - 17,55 - 19,CP - 20,00 -
'20,45
(21,03 Dirreages Festius).
Pal-Sala r: 06 20 - 07,30 -08,25 -09,33
- 10,33 - 11,33 - 12,33- ' 13,25 - 14,33
-15,33-16,33-17,33-18,33-19,33-
2020-21,10
(21,200iumsogesiFestius).
AVS:Elstrarrriesmarcatsant Lc'
aniaçenamblasantedesy softiies dais
tens.

AUTOCARS

(De 1'1 d'abril al 30 de setembre)

Painr-Vallektmossa-Dski-
Post de Salar07 ,30 - 10,06-12,0612,00
16,15 - 19,30
Ponds Sóikr-Daii-
Valatmossa-Paina:
07,30 - 09,3Y - 14,30 - 16,00 - 18,03
NM-Part& allica 3,15 - 10,45-
12,45-17,00-20,15
Deiti-Vaildwanssi-Paint08,00 - 10,00
- 15,00 - 16,33 - 18,33

Sedsr-fixtda Poiença-09,00
Portde Sókw-Portde Poknça.0 9,30
Port de Poltava-Sake 16,00

BARQUES

Port* Saer-Sa
10,00- 15,C0
Sa Caiobra-Port de Saar
12,06- 16,45

FARMACIA DE
GUARDIA

A I 'Ajuntamenl (Poltaa Municipal) vos
indicaran la farmácia a
la qual vospodeu chngr.

Signat

o de
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Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a 22 hores

Diumenges i festius:
TANCAT
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Veu de Sóller bomos. 	 6334 56
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ES DIVENDRES A
CA-VOSTRA

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:

4.000 Pts.
Estranger: 6.500 Pts.



El problema mes greu quehand'atrontarels hotelers Émoi de la renou de les máquinea excavadores picadores.

Es mantenen els preus dels allotjaments

Les reserves turístiques del mes
de juny, baix minims

El nivell d'ocupació hotelera del Port de
Sóller del passat mes de maig s'ha situat als
voltants del 70-75%, xifra que es pot conside-
rar normal en comparació amb els anys ante-
dors, segons ha manifestat a "Veu de &Nier"
el President de l'Associació d'Hosteleria, Ni-

colau Cortês. Pel que fa al mes de juny, les
perspectives són menys optimistes perquè, a
hores d'ara, el volum de reserves es molt
baix. "Un 70% d'ocupació pel mes de juny se-
ria bo —afirmà Cortès—, per() això depèn del
nivell de contractació de darrera hora".

Preocupant manca de liquidesa municipal 

L'impost de Circulació suposarà
un ingrés de 28 milions

Segons els responsables de les finances muni-
cipals, l'Ajuntament de Saler esta travessant una
delicada situació econòmica a causa de la inexis-
tència de liquidesa per fer front a les despeses mas
immediates.

Afirmen les mateixes fonts que aquesta manca
de liquidesa ve motivada pel retard en treure a co-
branca els imposts, les taxes i els preus públics
municipals corresponents a l'any 1990.

Redacció

Per pal.liar parcialment la
greu situació, la Comissió de
Govern aprove la setmana
anterior la 'lista de contri-
buents per l'Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecani-
ca, més conegut com a "Im-
post de Circulació", que es-
tare a cobrança en període
voluntari fins el proper 30 de
juliol. A partir d'aquesta da-
ta, el seu import sofrirà un
recàrrec del 20%.

28 milions

El cobrament d'aquest
impost suposarà un ingrés
de 28.813.130 pessetes, que
aniran a parar íntegrament a
les esquilmades arques mu-

nicipals.
D'acord amb les noves

ordenances municipals,
aquestes són algunes de les
tarifes que regeixen aquest
impost:

• Turismes
Menys de 8 cavalls fis-

cals: 2.200 ptes.
De 8 a 12 cavalls: 5.940

ptes.
De 12 a 16 cavalls:

12.540ptes.
• Camions
De menys de 1.000 kgs.

de cerrega útil: 7.370 ptes.
De 1.000 a 3.000 kgs.:

14.520
• Motos
Ciclomotors: 770 pts.
Motocidetes fins a 125

cc.: 770 ptes.
Motocicletes de 125 a

250 cc.: 1.320 ptes.

"Operación Violeta" des Puig
guanya el primer premi

PREGAU A DEU EN CARITAT PER L'ANIMA DE

José Vicente Ribas Castafier
que va morir a Cerdanyola, Barcelona, dia 30 de maig de 1990

A L'EDAT DE 47 ANYS
havent rebut els Sants Sacraments i la Benedicció Apostòlica

E.P.D.

Els seus afligits: Pares, Vicente Ribas Cardona i Magdalena Castarier Mayol; els seus fills, David, Ra-
quel i Ivan; germana, Ma. del Carme Ribas Castafier; germá politic, Helmut Glasepnais i la resta de familia
(presents i absents) participen a les seves amistats tan sensible pèrdua i preguen el tenguin present a les
seves oracions.

PROX1MOS CURSOS GRATUITOS DE:

—Corte y confección.
—Extensión cultural.

—Higiene, alimentación y primeros auxilios.

Información: CASA DEL MAR. Telf. 63.02.70

AYUNTAMIENTO DE SOLLER
(BALEARES)

ALCALDIA
BANDO

Se recuerda a las Empresas de construcción y albaiiileria y obras públicas, en aplicación de la Ordenanza Reguladora de la
construcción en este termina durante la temporada alta veraniega, que a partir del 1 . . de Junio hasta el 30 de Septiembre no
pueden Reverse o cabo movimientos de tierra, excavaciones superiores a 50 m3. por saler, derribos de edificaciones suporto-
roso dos plantas, por lo que tal tipo de obras deberán suspenderse o no iniciarse durante dicho periodo.

Igualmente no estó permitido el uso de maquinaria en obras que produzcan vibraciones o ruidos excesivamente molestos.
Se recuerda que el Decreto 20/1987 de la Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, para la protección

del medio ambiente contra la contaminación por emisión de ruidos y vibraciones, JO en 65 decibelios el nivel máximo sonoro
aceptable.

La contravención de lo dispuesto en la expresada Ordenanza y Decreto sera sancionada con arreglo a las disposiciones
legales vigentes.

Y así se dicta y ordena se haga saber en favor del bienestar de los ciudadanos y visitantes y protección del medio ambien-
te.

Lo dicta y firma en Sóller el dia 24 de Mayo de 1990
EL ALCALDE.

ROGADADIOSENCARIDADPOR EL ALMA DE

Dofia Antonia Torres Ramón
(VDA. DE ONOFRE SEGUI CAIMARI)

que falleció en S6ller, el dia 24 de,Mayo de 1990
ALA EDAD DE 86 ANOS

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.

Sus apenados: Hijos, Miguel y Juana Seguí Torres; hijos polfticos, María Pomar Bauzá y Guillermo Frau Mora; nie-
tos, Antonia Ma. y Ma. Nieves Seguí Pomar, Catalina-Antonia, Antonia-Inés y Bartolomé Frau Segui; nietos políticos,
Manolo Polo y Juan Ramis; biznietos; hermano, Andrés Torres Ramón; hermanas políticas, Lola Massip, Antonia Seguí
y Magdalena Alemany; ahijada, Josefina Ensefiat; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a
sus amistades tan sensible pérdida. y ruegan le tengan presente en sus oraciones.

Casa mortuoria: C/. San Bartolomé, 4.
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Port

Problemes
circulatoris
de Sa Torre
al Moll

A. López

La circulació al Port,
una vegada començada
Ia temporada turística,
es fa inviable. Entre les
1230hs. i les 4'30hs.del
capvespre hi ha mo-
ments que es necessi-
ten més de deu minuts
o un quart d'hora per
anar de Sa Torre al Moll
en auto.

L'embolic comença
abans de Sa Torre amb
els camions que recullen
enderrocaments. Més
envant, aparquen cot-
xes a cada costat del
carrer i si venen dos ve-
hicles en sentit contrari,
es produeix un embut
que es complice si un
dels dos es un autocar.
Del vial del Través hi
surten i entren camions
els quais a causa dels
cotxes aparcats, es
veuen obligats a fer tres
o quatre maniobres.

Si a mes d'aquests
habituais punts d'em-
bossament els autocars
de passagers s'aturen a
quelque Hoc per deixar
la gent, tots els que li
van darrera han de que-
dar aturats.

Un aitre problema
s'hi afegeix: nombroses
vegades eis autocars
queden a l'aparcament, i
llavors eis cotxes parti-
culars no tenen Hoc per
estacionar.

Els que habiten al
Port, pateixen les con-
seqiiències d'aquesta
poca fluidés del transit
que circula entre la Ci-
mentem i el Moll, i a mes
tenen greus problemes
d'aparcament.

Turisme

Pets mesos de jullo/ i agost,
les perspectives tampoc sdn gai-
re agradoses, i s'espera poca
afluencia de turistes. La contrac-
tació de les agencies angleses,
per exemple, difícilment supera
en aquests moments el 20%. Pel
mes de setembre, en canvi, s'es-
pera que l'afluència de turistes
sigui millor que el mes de juny.

Turistes i preus

En aquests moments, el major
contingent de turistes correspon
als de nacionalitat alemanya, se-
guit dels belgues. Una mica més
allunyats es troben eis francesos i
holandesos.

Els preus dels allotjaments es
mantenen en les mateixes xifres
dels dos darrers anys i, segons
les previsions de Nicolau Cor-
tes, sembla que per a la tempo-

Problemàtica

A la pregunta sobre la pro-
blemàtica a la qual han de fer
front eis hotelers, el seu president
opina que, en linies generals, és
la mateixa que els anys anteriors:
les aigües estan brutes i els iots
fondejats a la badia contTibueixen
a empitjorar la situació, les plat-
ges necessiten un recreixement,
els carrers estan piens de clots i
mal asfaltats, els sorolls noctums
i els renous de les motos són ex-
cessivement elevats,...

A criteri de Nicolau Cortes, en
canvi, ha millorat sensiblement la
neteja dels carres, places i to-
rrents, i han desaparegut racons
negres de brutor.

Renoue d'obres

Perd el problema mes greu as

el dels renous produIts per les
maquines picadores i excavado-
res que treballen a les urbanitza-
cions. "Els turistes que venen ac-
tualment són persones de mitja-
na edat, que paguen per descan-
sar i per tank vacacions. Es gent
que no vol renou ni vol sentir par-
lar d'obres. Els hotelers tenim
greus problernes dians amb eis
clients, sobretot en aquells hoteis
situats apnap d'una urbanització
en obres, parque es queiken d'un
renou excessiu, i molts d'ells
sol.liciten un canvi de residencia.
En aquests moments, turisme i
obres són incompatibles".

Avui mateix, dia primer de
juny, entren en vigor les ordenan-
ces reguladores de les obres en
temporada turística, que prohi-
bebren la realització d'excava-
dons i d'affres obres que pro-
dueixin un elevat nivell de renou i
de pois. La incògnita esta en veu-
re si l'Ajuntament es capaç de
fer-la complir.

Ajuntament

Redacció

Els alumnes de quart—A i la
seva tutora, Francisca Sunyer,
acaben de guanyar el primer
premi del concurs "Relato corto: .

colectivo" del "Diario de la Es-
cuela" del Diario de Mallorca. El
joc literari consistia en acabar
una narració inicial i cada
alumne de l'aula havia de con-

tinuar aquest primer paràgraf
amb attres de pròpia creació.

Els nins i nines de 4ar.-A
enviaren quinze finals dite-
rents, acornpanyants dels seus
dibuixos i imaginació i han re-
suttat elegits per un jurat que
ha valorat l'edat, el treball pas-
tica i l'interès d'auestes narra-
dons Ha estat un primer pre-
mi entre desset grups partid-
pants.

Redacció 	 rada pròxima sera dificil aconse-
	  guir augments de les agencies.



Poca gent al Castel! del Rei
P.P.

Fins dissabte no es sa-
bé que hi havia permis per
passar per la van de Ter-
neles i arribar al Castel!
del Rei de Pollença, i per
això només foren vuit eis
excursionistes que partid-
paren a la passejada del
passat dilluns. Una vegada
transportats en cotxe fins a
l'Estret de Termites, em-
prengueren el cami de terra
que els condui fins al Cas-
tell, al peu del qual
s'agombolaren per dinar.
En total, 12 quilòmetres de
carretera, per contemplar

un meravellós paisatge
sobre el mar.

Bon temps, sol que aju-
da a aixecar la boira mati-
nal, i la primera torrada de
l'estiu. Qualcun tomà a
Sóller més vermeil que una
gamba...

Puig Caragoier

El proper dilluns, dia 4
de juny, en grup Estol Vi-
dalba organitza una sortida
al Puig Caragoier de Fe-
manias.

La sortida, a les 7,45 del
mati des de la Plaça Cons-
titució. Procurau haver
comprat el pa!

Excursions a peu  Biniaraix   

L'Assemblea dels Vdnnats preocupada per les fonts i les aigües residuals 

Aquest mes totes les cases
poden tenir el 220
Dissabte passat, a les 21 h. i en el Casal
de la vila del Barranc, se celebra l'as-
semblea anual de l'Associació de Veil.-
flats de Biniaraix i l'Horta de Biniaraix.
Els temes foren nombrosos i essen-

cials: La necessitat de trobar una solu-
ció a la nació de les fonts de la vila. La
bona nova de la immediata connexió del
220. I el qiiestionament de bou si, bou
no, a les festes d'agost.

Clausurat el vial superior de
Ia urbanització de la Talaia

Bar Restaurante

Brot de Taronger
—INAUGURACIO

dia 2 de JUNY,
a les 21 hores.

—NOVA DIRECCIO.
—NOVA CUINA

MALLORQUINA.
—INAUGURACIO de

PINTURA a càrrec de

la Sra. DILLMAN.

Avgda. Cristóbal Colón (Placa Mercat)
Carrer Romaguera, 1 4 	 Sóller
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Al llarg de les darreres setmanes s'ha duit a
terme el tancament del vial superior de la Urba-
nització de la Talaia. Fins al moment, l'accès  es-
tava tancat amb una simple cadena que perme-
tia el pas del vianants. Ara, pert), el canil s'ha
dausurat amb una paret i una porta metàl.lica,

Succeit 

Greu accident
de camió a
Ia carretera
Miler-Palma

El passat dia 24 de maig a les
1600 hares, es prodiiia un greu
accident de. transit a la carretera
Sóller-Palma, a l' altura del krn. 28.

La desgracia succeí quan un
carnió Pegaso, conck.M per P.S.M,
de l'empresa Can Soler S.A., que
circulava en direcció cap a Pal-
ma, afica la roda de darrera dins
Ia cuneta i, en intentar treure-la, el
vehicle s'empotra contra un cotxe
marca Opel Kadet, conduit per
C.M.M. i, acte seguit, també con-
tra el Ford Fiesta, conduA per
T.B.G., que duia un infant al seu
interior, i contra el Seat 127, con-
Wit per M.R.C. Els ferits foren
traslladats a Son Dureta i el pro-
nòstic qualificat corn a reservat.

amb la clara intenció d'impedir el pas. Tot i que
la carretera servia d'accés a una propietat par-
ticular, en medis politics s'ha criticat aquesta
actitud, considerada una revenja de la "Inmobi-
liaria Alcázar" per no haver-los concedit Ilicen-
cia per urbanitzar.

Rodocció

Després d'un primer tema:
Trobada de Pintails, on els vai-
nats coincidiren que aquest en-
contre no hauria de ser competi-
tiu, Tomas Morell, cap del GAS,
acompanyat de l'enginyer, con-
testaren les preguntes del assis-
tants sobre la instal.lació de la
línea del 220 volts. Apuntaren
que el canvi de voitatge no com-
porta cap despesa de l'usuari a
la companyia si ao hi ha augment
de wats o no es sobrepassen els
5.500 wats en la nova petició.
També convidaren a agilitzar les
peticions de tots els vats,
poden fer demà mateix, passant
per ses oficines perquè tenir es
220 sera qüestiò de pocs dies
per part nostra. La Junta Directi-
va afegí que demanrà a cada
veinat que faci via porquê, així,
poder eliminar els antiestètics
fils i "palomillas" del 150; i dema-
nar a l'Ajuntament que tambe
disposi l'enllumenat públic amb
el nou voltatge. Paral.lelament,
s'acorda fer una gestió a Telefó-
nica per a que millori la installa-
dó deis seus fils i el conjunt ar-
quitectònic quedaria embellit per
complet.

Enquesta i reunió amb
els regents

A continuació es passa a un
dels temes bessó del vespre: la
necessitat d'aigua corrent i da-
vagueram. L'Associació informa
dels resultats d'una enquesta fe-
ta casa per casa d'on s'extreu
que els biiaraixencs volen ai-

gua canalltzada a ca seva i
connectar amb el clavegueram
de Stiller. Això acabaria amb les
solucions d'emergència: depagsits
dins botigues que s'umplen per
la siquia del regar i pous negres.
La Junta Directiva informa que la
pròxima passa sera parlay amb
els regats per tal d'arribar a una
saludó en la qüestió de l'aigua:
els mesos d'hivern es podrien
aprofitar els sobrants de les fonts
de Biniaraix, construint un dopo-
sit acumulador i regulador per
part de l'Ajuntament. Així aquest
i Conseil, tal volta, podrien enves-
tir econòmicament la connexió
del clavagueram i l 'aconseguir
l'aigua potable de l'estiu. El da-
rrer pressupost, fet fa dos anys,
pujant l'aigua de Sóller i fent el
clavaguerarn fins a l'Alqueria des
Compte, arribava als 28 milions.

Pous negres vora fonts

El mateix vespre l'Associació
de Vefnats detalla un informe
sobre les fonts de Biniaraix i els
serveis higienices de noves ca-
ses dels olivar i hods part da-
munt Cas Don. Sa Fonteta, sa
font de Sa Senyora I sa font
Nova es troben avui vorejades
de nous o reformats habitatges,
fets des que es parcel.la la finca
esmentada. Aquests nou habi-
tatges, molt d'ells vivendes de
cap de setmana, han adoptat di-
ferents instal.lacions d'aigües re-
siduals que poden filtrar. Aixi,
l'informe detalla que 5 cases te-
nen fossa sèptica i pou negre
que vessa subterràniament, que
dues cases names tenen fossa
sèptica, que, una vegada plena,

han de buidar i que un habitatge
té el perill d'abocar una fossa
sdeptica dins un avenc. L'Asso-
ciació tarà arribar escrit a l'Ajun-
tament de Fomalutx, al qual per-
tany aquesta zona biniaraixenca,
dernanat a aquest: Que es cud
més d'aquesta zona no urbana;
que es urgent que d'immediat
es deixi d'abocar a una encletxa i
que la soiució de les cases ja
existents que tnen pou negre es
que es limitin a fossa séptica
una vegada plena, es bud,
transportar els residus fora de la
zona o aprofitant-los per a l'agri-
cultura.

A la reunió s'apunta que bona
part del trajecte de les fonts l'ai-
gua es troba entubada, i a la
vegada, s'insistí que aquestes
són actualment l'aigua potable
de cases i carrers. Algú recorda
que la font de la Mare de Déu i la
de Sa Vinyassa ja es troben con-
taminades.

Bou o no bou

La nit acaba amb la formació
de la nova Junta Directiva, sorgi-
da de l'anterior perquè no n'hi
hagué cap d'alternativa. Josep
Soler passa a ser President,
Jaume Alberti es reincorpora de
Secretan, Ramon A/bona conti-
nua de tresorer i acompanyaran
ais vocals renovats: Joan Puig-
served Miguel Gual.

No queda clar si a les pròxi-
mes testes s'havia de dur bou o
no. Econòmicament salva les
despeses, pare) de cada dia
aquesta bulla, on l'animal a ve-
gades rob, es troba mes qües-
tionada.

el go/A s Distribuidora de Energia Eléctrica

POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN SESION CELEBRADA EL 28
DE ABRIL PASADO SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS:

I - A JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar en el Domicilio Social a las once horas
del día 23 de Junio en primera convocatoria y, el día 24 de igual mes y a la misma hora en se-
gunda convocatoria para el examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Ad-
ministración, de la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance del Ejercicio de 1989
y propuesta de distribución de beneficios, así como el nombramiento de Auditor y de los accio-
nistas censores de cuentas para el ejercicio de 1990 y renovación de vocales que corresponde
elegir. Ruegos y preguntas.

II - A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrar en el Domicilio Social a las on-
ce treinta horas del día 23 de Junio en primera convocatoria y el día 24 de igual mes y a la
misma hora en segunda convocatoria, para discutir y, en su caso, aprobar los siguientes pun-
tos:

1.- Aumentar a 125.000 ptas. el Capital Social con desembolso íntegro con cargo a Reser-
vas.

2.- Como consecuencia, y en caso de aprobación, modificar el artículo 5 de los Estatutos
Sociales.

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS: Se informa a los señores accionistas que, a partir
de la publicación de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social, los docu-
mentos que serán sometidos a la Junta General Ordinaria para su aprobación, así como el texto
íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta en la Junta Extraordinaria; todo
ello con los preceptivos y correspondientes informes. 0 solicitar, en su caso, la entrega o envío
gratuito de estos documentos.

ASISTENCIA: Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hayan depositado
sus acciones de la Sociedad o resguardos bancarios de las mismas en la forma señalada en los
Estatutos, con cinco dias de anticipación a la fecha señalada por lasJuntas.

Sóller, a 15 de Mayo de 1990
Por EL GAS, S.A. - El Consejero-Delegado
D. Tomas Morell Colom



Podria esser una maniobra
molt injusta

Aquests dies ha estat motiu
d'opinió pública, la suspensió de pa-
gaments de la fàbrica de teixits solle-
rica"Mayol S.A." Ca Les Animes.

Els sindicats han denunciat que
darrera aquesta suspensió, es podria
camuflar un muntatge urbanistic que
faria que pel primer motiu la fàbrica
tancés i acte seguit, es podria facil-
ment especular amb el solar d'ella.
No podem oblidar que aquest solar,
és propietat de Mayol S.A i que les
seves mesures són considerables i
d'un importantissim valor; són 4.075
mts2, de terreny urbanitzable i que un
cop tomada la fàbrica, el solar estaria
buit i no seria dificil començar a
construir per treure'n importants be-
neficis.

No podem deixar de pensar i de-
menar-nos, per què després de que
l'empresa tengui un pla de viabilitat i
unes perspectives de feina impor-
tants, les entitats es neguen a do-
nar-los recolzament econòmic, si en
el moment reialment critic (a principis
dels anys 80) ho feren?. Perquè a la

valoració de tot l'edifici presentat a la
suspensió de pagaments, la fàbrica
està valorada amb 70 milions, quan
sabem que sols el solar, amb la seva
catalogació d'urbanitzable, ja duplica
el valor?.

No podem deixar de banda, tam-
poc, aquelles persones que, no molt
temps enrera, eren just treballadors
de l'empresa i perque no es tancés i
passés tothom a l'atur, hipotecaren
les seves propietats particulars, amb
Ia finalitat de Iluitar per dur-ho cap
envant. Avui aquesta gent es podria
quedar sense res i ningú ha fet res
per ajudar-los. Principalment, el Go-
vern hauria d'haver estat sensible a
l'hora d'analitzar la situació i no dei-
xar caure una cosa tan important
com és la fàbrica de Ca Les Animes.
Hem de saber veure que el deute no
és tan gros com perquè no tengui so-
lució; "Mayol S.A." ha estat de tota la
vida una empresa sèria i és obligació
moral deixar-los una altra alternativa
per subsistir i no deixarem a 35 fami-
lies al carrer.

La nostra Veu

Gloses

La selectivitati els problemes
de rensenyanga

Bartomeu Coll I Vicenç

Quan es parla sobre la con-
veniència o no de fer les proves
d'accés a la Universitat, ens
trobam que hi ha opinions
opostes, sobretot quan agues-
tes provenen dels mateixos
alumnes o bé del cos docent.
Peró amb aquestes retxes no
vull simplificar la meva resposta
diguent que, en aquest mo-
ment, estic a favor de la Selec-
tivitat, encara que sigui per exi-
gir un minim nivell quan s'acce-
deix a una carrera universite-
riaa, sinó que vull anar una mica
més Iluny i fer una petita anàlisi
del problema de l'ensenyança
en general.

No cal dir que el tema de la
qualitat d'ensenyança interessa
als pares, educadors j profes-
sors, sinó que també demostra
el grau de concienciació de les
persones envers una societat
més cutta, en la qual els valors
Mks estiguin per sobre de
qualsevol altre interés.

Es evident que dins una so-
cietat competitiva i materialista
com la nostra, certs ideals
d'aquest tipus sembla que han
passat de "mode, desgracia-
dament

Quan baixam a la realitat i
ens trobarn les queixes de la
majoria deis professors, dins
tots els nivells, o bé dels pares,
perquè el seu fill (filla), després
d'haver fet una bona EGB, se
troben que al començar BUP
han iniciat la carrera del sus-
pensos, sembla que la cosa no
acaba de funcionar. Pere), qui-
nes són les circunstáncies que
s'han donat parqué avui en dia
es part de l'anomenat "fracàs
escolar?

Assenyalem una sèrie de
causes que ens han duit, baix
el meu punt de vista, a l'actual
situació.

Algunes d'aquestes són:
- Massificació de les aules i

el consequent deteriorament de
l'ensenyança individualitzada.

-Degut al desenvolupament
econòmic dels darrers quin-
ze-vint anys, hi ha hagut, a ve-
gades, una ànsia mal entesa
del pares perquè el seu fill es-
tudies una carrera universitária
a qualsevol preu. No cal dir que
recces de les capes socials
més baixes a la Universitat ha
estat un gran pas cap a la igual-
tat d'oportunitats.

- No s'ha pogut aconseguir
una FP de qualitat, on vertade-
rament sortissin tecnics espe-
cialitzats o persones amb un
ofici manual qualificat. La FP ha
estat devaluada des del princi-
pi, essent la filla pobra del sis-
tema educatiu.

- Finalment, cal dir que
l'administració, de temps enre-
ra, no ha mostrat una bona pre-
disposició en la formació del
professorat. Personalment mai
he vist molt clar parqué els pro-
fessionals de l'ensenyança amb
una fundó tan important corn la
seva, siguin infravalorats dins la
seva formació docent, amb una
carrera de només tres anys
quan una Ilicenciatura normal té
una durada de cinc anys.

Ja he dit que no entra dins
la normalitat que un estudiant
que hagi aprovat l'EGB, amb
bones notes, quan comenci
E3UP se senti assenyalat corn a
un estudiant fracassat.

El mateix passa, i arnb mês
coneixement de causa ho puc
afirmar, quan un bon estudiant
de BUP i COU entra a la Uni-
versitat, principalment si ha es-
collit una carrera de Ciências
(Físiques, Enginyeria, Materné-
tiques, etc.).

Això es greu perquè sembla

que els tres blocs fonamentals
(EGB, BUP-FP, Universitat) es-
tiguin desconectats, i que ca-
dascun d'ells tiri pel seu comp-
te.

A escala superior, hem arri-
bat a una certa devaluació de
les llicenciatures i la posterior
moda d'oferir "masters" (o cur-
sets d'especialització per entrar
dins el mercat del treball), com
a una sortida per presentar a
una empresa a l'hora de trobar
feina. S'ha de dir que el mateix
problema ho estan visquent al-
tres països, com per exemple a
França, on, a part del reconegut
prestigi de les Escoles Politèc-
niques, les Ilicenciatures estan
a un nivell més baix que el nos-
tre.

Per acabar, encara que en
aquest moment s'este discutint
la Uei de Reforma de les En-
senyances Mitges i els nous
plan d'estudis que regularan les
carreres universitàries, crec que
les solucions a tots aquests
problemes passa per la clarifi-
cació dels següents punts. En
primer Hoc, consider que es im-
portant donar una bona forma-
ció als professors, dignificant
les "escales normals", i millorant
la qualitat del sistema.

En segon Hoc, s'haurian de
potenciar i donar-li el tractament
que es mereix, els estudis tèc-
nics i els oficis manuals, a nivell
de F.P.

Finalment, s'ha d'impulsar la
Universitat, no nomes corn a
centre que s'encarrega de la
formació dels futurs Ilicenciats i
professors de les ensenyances
mitges, sinó també, corn a nudi
d'investigació dins tots els
camps de les Ciències.

(*) Professor de la Uni-
versitat de les Illes Balears.

Telefono 63 28 39

phi lippe 	 vickan
Calle Es Través, s/n. - Puerto de Sóller
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AJUNTAMENT DE SOLLER

SOPAR DE MOROS
I PAGESOS

FIRO 90
Avui, divendres, 1 de ¡uny,

a les 21'30 hores
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Darrerament, un poc per tot
arreu, hem vist escrita aquesta
pregunta. Ningu mai -que sapi-
guem- l'ha contestada, ni n'han
fet massa cas. Nosaltres, però,
volem recollir el nostre torn i
provar de contestar-la.

Sóller, on vas?
Des d'un punt de vista filo-

sòfic aquesta es una pregunta
molt bona i encertada pel mo-
ment que viu el nostre poble.
Des d'un punt de vista pràctic,
però no es així. Seiner no va
enlloc, els sollerics la feim anar.
0 per ventura això tampoc no
és ver, ja que molts, massa, no
se'n assabenten de la missa la
nitat, debut a la manca d'in-
ormació i transparencia de les
iostres institucions públiques.

Sóller, on vas?
Grup d'Opinió

Potser hauriem de dir d'alguns
que se diuen sollerics (i que no
ho demostren gens) són els
que actualment la condueixen, i
creim que sense gaire encert,
en aquest moment história

I qui són aquests?. Creim
que la resposta està contesta-
da. Pero pels sords i cecs, di-
rem que hi ha dues Mies de di-
recció, com dues són les rien-
des que menen el mul:

A - la política.
B - l'econòmica.
I tal com ens mostra la histo-

ria "tanto monta, monta tanto" ja
que sempre van juntes (si és
que no són la mateixa).

Són, per tant, els politics (o
els que creuen esser-ho) i els
pro-homs empressaris (quasibé
constructors) els responsables
d'aquesta situació actual, que
poden definir com "a no molt
organitzada".

A l'hor de les responsabili-
tats, però hem d'esser més ob-
jectius, i encara que el col-lectiu
de politics i empressaris s'en-
duguin la tallada de culpa més
grossa, som tots els ciutadans
que tenim també la nostra peti-
ta ració de responsabilitat.

I si volem cumplir amb
aquesta, la próxima vegada mi-
rarem més prim a l'hora de vo-
tar.

Així per tant: Sollerics, on
feim anar Seller!

L'heu sembrat amb il.lusió.
S'arreljahatrencat sa gerra.
Ha crescut dins bona terra
regat amb vostra suor...

Avui ja té un any ben just
s'arbre que vareu plantar.
S' hivem l'ha vist arrelar,
es maig ja l'ha vist brostar
d'un vert viu que dona gust...!

Allà enfora, a tramontana,
jot'esper amb
corn sa fadrina s'amor,
que arribi cada setmana..!

I Deu fassi.. i Sant Ramón
(es de Penyafort)
Que aquest jove setmanari
arribi a esser centenari...
Jo ho veuré de s' altra mon

Port de Sóller, maig de 1990

Cartes al Director
del Diari de Mallorca,
No sé si és bruta o porca,
diu forasters an es de Mallorca,
no té cultura ni educació.

Es germans Vicens són honrats
i fan fer marges de pedra
amb sa natura d'aquesta vorera
semblaquesón es més encertats.

Sa natura Déu la creà,
es mallorquins som de Mallorca,
si es foraster no se comporta
també el podem exportar.

Si es mallorqui és foraster
ja me diràs qui som noltros
Déu tengué dotze apòstols
i Judes el vengué.

El que tú has importat
són peganyes i brutor
i qualque un ben carregat
de gadelles i paparró.

Aquest senyor que tu defenses
i dius que és intel.ligent
millor que sembrés verses
que omplir Mallorca de ciment.

Glosa a la Sra. Mesa
A.C.E.F.

Aquesta primera fita...
Miguel Amengual Xicu

Que aquesta primera fita
mos valgui per fer un balanç
"VEU DE SOLLER; Cap envant.1!
Es meu cor t'estimatant...
Corn es"nostru tren quan pita..!!

INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS

CAMBIE AL 220V.
	,

tlearo 1
Plaza Antonio Mauro, 10

Tolifonos 63 29 46
To1414ono particular:
63 29 76y 63 29 26
SOLLER (	 )

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

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

Tel. 63 06 73



Com se juga a rotlet?
En aguets joc hi poden participar un minim de dos juga-

dors i un maxim de vuit. S'ha de cercar un Iloc pla, de terra o
asfalt. Després de marcar es cap de joc amb un rolho i una
retxa, es jugadors estimben i per rigurós ordre se comença a
jugar. Cada un semnpre empra sa mateixa bolla per tirar.
Aquesta no se guanya ni se perd, ses que  si ho fan són ses
bolles que se col.loquen dins es rotlo. Es joc consisteix en ti-
rar des de sa retxa cap en es rollo i procurar treure a fora ses
bolles que hi ha dins. Si se fa aixi, es jugador se queda amb
ses bolles que ha tret. I segueix tirant fins que falla. Lo ma-
teix faran ets altres jugadors. Si un, mentre tira, topa o fereix
sa bolla d'una altre jugador, el mata, i se queda amb totes
ses bolles que hi ha dins es rolho, i aixf guanya es joc. (Des
treball de Francisca M. Riera).

Ses vidrieres han substituit a ses bolles de fang Ses vidrieres mes grosses: betis, boriombos i coyotes.

CONCERT
GUSTAVO MOZART DIAZ

PIANO
Sonata n. 1 2, op. 26 de L.V. Beethoven
Gaspard de la Nuit de M. Ravel
Salado n. 4 de F. Chopin
Fantasia Bètica de M. de Falla

Diumenge dia 3 de juny a les 20 hores a la Sala d'Actes del Convent dels Sagrats Cors.
(Entrada per la Carretera Nova).

Organitza i Patrocina: JJMM.

BAR-RESTAURANTE

CA N'ANTLAA
Cerrado Lunes

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

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCIO

A DOMICILI

Tel. 633049/630387

R C,S RADA

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

TEL. (971) 6301 68
(de 8 a 1 2 y de 2 a 6 excepto sábados y días festiyos)

AVDA. ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2 - SOLLER (MALLORCA)
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Una nina gran, se mestra na
Francisca Riera, se nostra Piquita, i
es seus alumnes de cinquè d' EGB

des Convent, acabane d'enllestir un
treball titolat: "Jugam a bolles?". I un
al.lotot gran, es qui vos ho escriu ha
contestat que si, ha agafat sa bossa

de bolles de fang i sa vidriera, s' ha
posat es calçons curls i a estimbar

s'ha dit.  

A Cinc Clotets

—Estic cansat de jugar
alo mateix!

—Que vols que juguem
a Cinc Clotets?

—Sí, però jo no em sé!
Explica—m'ho abans!

—Se fan cinc clotets pe-
tits en terra. Des d'una línia
cada jugador ha de procu-
rar aficar sa bolla dins es
gbt. Es primer que afica,
ets altres jugadors li han
de donar ses sews bolles.

—Bé, però primer de tot
s'had'estimbar, no?        

Estimbar, bótil, boriombo, matar,
vidriera, canar, poll...      

Jugam a bolles?
A Cinc Clotets a Rotlet o a Toc i Pam? 

J.A.                      

—Ouè me mostres ses
teves?

—Si, per6 no me'n fobs
cap! He d'arribar a tenir to-
ta classe de vidrieres. De
grosses no en tenc massa:
dos boriombos (20 mm.),
cinc beitils (25 mm) i només
un coyote (33 mm). Ara, de
petites, (15 i 16 mm. de
diàmetre), totes ses que
vulguis!

—Ah! que no tens bolles
d'argila antigues?

—No!, però te'n canvii
una per un peli de ferro
que m'ha donat es "concu"!

—Fet!

Vidrieres actuals

—I per què no escarn-

pes ses vidrieres en terra?
—Uh!, en tenc de tota

classe: almenaes, pante-
res, areis, perles, cari-
quenyes... Mira, aquesta
de bombolles es una fan-
tasma, i aquesta altra,

blanca i de color, es una
peruana. Ara, a mi m'agra-
da molt aquesta pitufa.

—Una xina, una d'oli,
dues japoneses, tres tigre-
ses, aquesta ull de moix...
les tenc. Me falten, que
tens tu, una galàctica i una
japonesa.

A Rotlet

—Jugam a rotlet!
—Venga! Millor damunt

terra. Se marca millor es
rotlo i sa retxa. .,Quantes
bolles posam per treure?

—Com qui som pocs qui
. ugam, dues cada un! Es-

timbarn?
—Si, però juga net, si no

cridarè han aferrat!
—Mort!, au caga! Totes

són meves!
—Embulls! No val! Quan

has dit me'n dones jo feia
un "pixu" i no the vist ca-
nar!

—Ala ves!, que te fa rà-
bia és que the xixat, i j a
noten queda cap!

—Beneit!, Ma mare m'ha
donat dos reals foradats i
dos de regalèssim m'han
sobrat tres peces de qua-
tre.

—lob posa'n una, dreta
amb un macolí, dins es rot-
lo. També te la guanyarè.

—Ja se fa fosc. Que par-
tiro a ca nostra jugant a
Toc i Pam?

—Com és?
—Punyeta!, no saps ju-

gar a res! Escolta: se fa
una línia i tots dos tiram sa
nostra bolla i és qui s'atra-
ca més a sa linha tira pri-
mer.

—Aixó es estimbar? No
som tan barnboll

—Després, es primer tira
sa bolla enfora i es segon
ha de procurar ferir a s'al-
tre o atracar—s'hi un pam
per a tornar tirar i guanyar
sa bolla des contrari.

—Aixf, caminant, cami-
nant, jugam!



Antoni Ruiz, director general de "Clark) de Mallorca" Jaume Casasnovas, director do"Veu de wee
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Calaboradors, editors,
subscriptors, clients i

simpatitzants de Veu de
Stoller celebraren el seu

primer aniversari

Em correspon a mi parlar
del treball que cada setma-
na feim els col.laboradors,
d'una labor que ja en sabem
el resultat i que no és un
"voldnem fer", sino un hem
fet, i seguim fent.

Som conscients de voler
fer la feina ben feta, sabem
que estam dins la línia que el
periodisme d'avui perse-
gueix, que proposa donar la
informació diferenciada de
l'opinió, que proposa infor-
mar sense sensacionalismes
perd transcrivint el que pun-
tualment passa, i que pro-
posa fer pagines atractives
pel seu contingut i la seva
forma.

Al cap i a la fi, treballam
per aconseguir que tothom
Ilegeixi el nostre setmanari.

Tot el que tenim, com ja
han dit els meus companys,
es il.lusió. Cada setmana
ens emocionam quan arri-
ben les notícies a la redac-
ció, ens preocupam per tot
el que ens envolta i de cada

dia més, els ulls de tots els
que feim Veu de Sóller es fi-
xen amb tot all?) que la gent
ha de sebre i que nosaltres
hem de donar a conéixer.

La feina constant de tots
els col.laboradors no s'atura,
sino, els divendres, la Veu
no seria al carrer. No s'atura
perquè quan ha sortit el nú-
mero 50, ja tenim previst el
51. Vos ho explicaré:

El mateix dissabte, feim
una previsió del que sera no-
tícia, decidim el tema que
sera motiu del reportatge de
les planes centrals, i ens
distribu'im la feina. Dilluns,
dimarts i dimecres la redac-
ció del carrer de Sa Lluna

s'omple de gent: els que
han escrit articles, els que
han de fer les maquetes de
les pagines, els que han de
compondre els anuncis, els
que duen notícies de darrera
hora, anam a cercar les fo-
tografies, i feim i rebem mil
telefonades i visites. Dime-
cres a la nit tancam l'edició, i
sempre que podem el dijous
un o altra es desplaça a
Palma per veure els originals
que s'imprimiran durant la
nit. El divendres, també hi
ha feina: arriba el paquet de
periòdics, i els col.labora-
dors també són els que fan
els munts i els distribueixen
a cada un dels focs de ven-

da. Fins i tot, el Divendres
Sant que era festa i no hi
havia servei de correu, entre
tots repartirem els setmana-
ris dels subscriptors per a
qué el poguessin Ilegir a
temps.

Cada divendres feim un
nou alè, satisfets.

Sols un punt més:
Els qui proposaren la

idea de Veu de Sóller són
veterans dins aquest món
de la informació, però som
molts més els que ens hem
interessat pel periodisme
gracies a Veu de Sóller. Es
fàcil comprendre-ho perquè
el setmanari Veu de Sóller
és nostre, dels sollerics: el
pensam, el feim, i el muntam
des de Sóller i pels sollerics i
ens adonam que tots i cada
un de nosaltres som impres-
cindibles perquè Veu de
Sóller sigui realitat.

Des d'aquí vull donar les
gracies a tots els que ajuden
i formen l'equip de redacció.
Mates gracies.

El treball
de cada setmana

Maria I gnasia

Públic molt
divers acudi
a l'acte
celebrat
als Sagrats
Cors

El vi
espanyol

es celebri
al claustre

del Convent

\

Dissabte passat Veu de Sóller, un any després de
sortir a la Ilum el seu primer número, va celebrar l'ani-
versari amb una sèrie d'actes destinats tant als col.la-
boradors i editors com a tots aquells que col.laboren
indirectament a l'existència de Veu de Só/ler subscrip-
tors, clients de publicitat, etc.

El migdia, tots els calaboradors, acompanyats per
membres d'Editora Balear, companyia que imprimeix
el nostre setmanari, i simpatitzants, compartiren un
dinar al restaurant El Guía, en el transcurs del qual el
director Jaume Casasnovas realitzà un parlament fent
un resum d'aquest primer any i solicitant als col.labo-
radors la seva ajuda en el futur. Antoni Ruiz, director
general del Diario de Mallorca, recordà els dies que tit-
Ilà  bojos els iniciadors del projecte de Veu de
Só/ler, ara fa uns catorze mesos, però retirà aquesta
denominació al veure la cinquantena de persones que
celebraven el primer aniversari del setmanari. Aixi ma-
teix també intervingueren els caps de cada departa-
ment de Veu de Sóller informació local, informació
esportiva, temps, composició, etc.

L'horabaixa es celebrà al col.legi dels Sagrats Cors
un acte obert al públic on el director i els caps de re-
dacció de Veu de Sóller mostraren com s'elabora el
setruanari i com se subsisteix econòmicament. Per úl-
tim eš convidà als assistents a un vi espanyol al
claustre del Convent.

A principis de maig del 1989 es constituí a Sóller la Comunitat
de Béns "Premsa Lliure", formada per quatre antics collabora-
dors del Setmanari "SOLLER" ben aviat redufts a tres, amb l'úni-
ca finalitat d'editar un Setmanari Independent d'Arnbit comarcal,
que recollís l'actualitat dels municipis de Sóller, De/á, Fomalutx i
Escorca, i amb dos objectius ben clars:

• En primer Hoc, informar de la manera més objectiva pos-
sible dels esdeveniments setmanals de cada un dels municipis
del seu Ambit. Entenien els fundadors del Setmanari que existia
una gran demanda social d'informació que no cobria la premsa
existent en aquells moments.

• En segon Hoc, contribuir de forma practica i en la mesura
de les seves possibilitats, a la normalització lingüística dels mit-
jans de comunicació. Era aquest un risc i, a la vegada, un repte,
que ni tan sols les més potents empreses periodístiques de Ciu-
tat havien volgut assumir mai amb totes les conseqüències, ni ho
han fet encara.

Cada divendres

Així, idò , flasque "Veu de &Slier", setmanari que vegé la Hum
per primera vegada el divendres, 26 de maig del 1989, amb un ti-
ratge inicial de 1200. exemplars, imprès a 12 pagines i dues tin-
tes en els tallers de l'Editora Balear. Des d'aquell dia fins avui,
"Veu de Sóller" ha sortit al carrer el divendres de cada setmana,

Ressenya histórica
d'un any

ticles informatius, inclosos els esportius, estan redactats en cata-
IA.

3er.- La resposta favorable dels lectors a l'enquesta popular
publicada a la pròpia "Veu de Sóller" des del número 16 fins al 21.

Infraestructura 

completant un total de 54 números, cinc dels quals s'han editat
en qualitat d'extres a 16 pagines i un a 20 planes. El número ex-
traordinari de Sa Fira fou a doble color, i el de la setmana passa-
da a tot color.

Lectors i anunciants

Des del primer moment, el dinamisme, agilitat, composició,
estética i objectivitat de "Veu de Sóller" ha captivat l'interès dels
lectors. Tres paràmetres es poden adduir a l'hora de confirmar la
bona acollida que ha tingut en tots els sectors socials:

1er.- La regularitat en el número d'anuncis inserits setmanal-
ment, que es mantén als voltants dels 45-50. Aixó, sense comp-
tar l' increment continuat de la secció d'anuncis classificats.

2on.- L'augment constant del tiratge, que es situa en 1.600
exemplars després de 15 setmanes d'edició, tal com publica en
el seu moment "Diario de Mallorca". Aquest augment és qualitati-
vament més remarcable si hom considera que el 100 % dels ar-

Les circumstancies aconsellaren a "Premsa liure" de recon-
siderar els pressuposts tècnics inicials, i de plantejar-se formal-
ment la compra d'un ordinador tipus PC compatible, a fi d'agilit-
zar l'intercanvi d'informació i de guanyar actualitat en les notí-
cies.

"Premsa Lliure" també habilita un local com a seu de la re-
dacció i administració del Setmanari, en el carrer de la Lluna,
núm. 53, baixos, de la ciutat de Si:511er, dotat de teléfon amb con-
testador automatic (63.34.56).

Premsa forana 

Finalment, "Veu de Sóller" ha aconseguit el reconeixement
per part de les altres publicacions periòdiques illenques, i ha en-
trat a formar part, com a membre de ple dret, de l' Associaciô
de Premsa Forana de Mallorca, des de mitjan mes d'octubre; i
des del número 22, corresponent a l'edició del 20 d'octubre, os-
tenta l'anagrama distintiu de l'Associació a la capçalera.



Una jornada absolutament inolbidable. Un
triomf, super-suat sobre el resistent Constància,
i dos punts que donen la salvació matemàtica al
C.F. Sóller. L'emoció per tot lo alt. La forta pluja
no impedi que la gran afició sollerica faltés a la
cita. El partit va respondre del tot. No hi mancà
res. L'emoció, intensissima. El gol salvador, al
minut 56, en una passada divina de Suasi, que

Edu afusellà al fons de les xarxes. Fins al final,
presió agobiant d'un Constància que també s'hi
jugava la vida. Páez va plantejà el partit magnifi-
cament, i això encara fa més meritòria la victòria
dels sollerics. Diumenge, ala fi!, un partit relexat,
que ja era ben hora, a Sant Llorenç, entre dos
equips salvats i que intentarán oferir un bon es-
pectacle.

1 -0. El gol d' Edu santifica al Sóller i posa al Constància entre les cordes

Un any més a Tercera Divisió, i un futur que s'obri del tot esperançador

UN ANY MES A TERCERA. Molt més aviat del que es podia pensarla unes setmanes, el C.F. Seller, després del
1-0 de diumenge, seguirà miitant a la Divisió Nacional. Ha estat una temporada plena d'entrebancs, pereal final

s'ha pogut esquivarei sempre fatidic descens. Enhorabona a tots, i cara al futur, que les coses es planitiquin
millor. De les Ilicons, sempre s'ha de aprende. (Foto Sampedro).

Edu diu convençut:
"Estoy encantado
en Seiler.
No habra problemas
para renovar".     

Edu: "Ha sido el gol más
importante de mi vida"

Toni Oliver

Eduardo Perez Valiente, de 22
anys, mês conegut per Edu,
va arribar al Sóller un cop co-
mençada la temporada. Des
de el primer partit, es va veure
darament, lencert de la seva
incorporació. Per cert, creim
que ha arribat el moment de
desvetilar un secret en el fit-
xatge d'Edu. El polivalent ju-
gador sollenc, certament tenia
molt de "pretendents", i va ser
ai camp del Maganova, a la
segona jornada de Higa, quan
Edu va donar el "si". Però la
persona que en realital va
convéncer al jugador va ser
Pedro Páez, que el va tenir a
les seves ordres en el Muren-
se, i h va parlar de la serietat
del club, i del ambient solleric.
Després de la xerrada de
ambdós, Edu va donar el sí, i
ol mateix dilluns va firar el
contracte.

Edu, va cristaitzar la tras-
cendent victória sobre el
Constancia. Va ser un gol a
dins el més pur estil del juga-
dor. EI mateix ens relata corn
va viure la jugada:

-No se puede explicar con
palabras lo que sentí al marcar
el gol. Mucho más que una
inmensa alegría. Yo daría
mucho mérito a la jugada de
Suasi, con su magistral cam-

bio de juego y su visión en el
pase. Desde el otro lado, me
vió desmarcado. Cuando me
vi delante del portero, me dije:
no puedo fallar. Cojí al portero
un poco ladeado, y le incrusté
el esférico al ángub contrario.
Ha sido sin duda, el gol más
importante de mi carrera de-
portiva.

-Edu, l'afició es demana,
seguirás en el Sóller?

-La realidad es que lógi-
camente y hasta que termina
la liga aun no hornos hablado.
Pero la realidad es que estoy
encantado aquí en Sóller con
la afición, con la directiva y con
los compañeros. Si el futuro
ténico y directiva comparten
n-i mismo deseo, no habrá
ningún problema para conti-
nua defendiendo los colores
sollerenses.

-Algo mas en especial,
Edu?

-Quedé francamente im-
presionado por la cantidad de
gente que vino a apoyarnos
pese a la fuerte lluvia. Para los
que estarnos en la cancha, es-
te aspecto es fundamental.
Quiero agradecer en nombre
de mis compañeros, el apoyo
de nuestro maravilloso público,
y hago en gran parte partícipe
a nuestra afición, del éxito lo-
grado al final con una perma-
nencia que cree c;ue nos he-
mos merecido de sobras.

FERRETERIA 30% EN PLASTICO
20% EN ESMALTES

OFERTAS EN
PINTURAS

DISTRIBUIDOR

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

0

 PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 630132

SontJaume, 7- Teléfono 63 1286
FABRICA: II/eta, 48 - Ca 'n Tabalet- Tel. 630651

SE 'I RASPASA RESTAURANT
en Port de Sóller. Urb. Atalaya,

vista al mar.

Informes: Teléfono 63 20 64 - 63 12 72

BAR RESTAURANT

Sa fronterA
CTRA. DE1A, s/n. TEL. 63 11 93 - SOLLER

visefio Y Decon2c6/7

CQ/Pinteria de °bras
SOLLER (Mallorca)

Calle de sa Mar 210 tel: 630930

PROMOCION PINTURAS
CAMPAÑA DE PRIMAVERA hasta el 21 de junio 1990 

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

marca ELBE 1 4" con mando a distancia

DISTRIBUIDOR EN SOLLER:

de Miguel D. Bernat
C/. Palou, 22. Tel. 63 38 42

erneill DROGUERIA
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Futbol IliDivisió Una xerrada amb...  

El "gran dia', dareja d'alba
nuvelat i plujós. Els nirvis noc-
turns deixaren pas a un diumen-
ge gris i humit. La terra agraia
l 'inesperada aigua. Era inevita-
blement, un decorat idihc per un
gran capvespre de futbol. Com
així va ser a l'hora de la veritat.
Sóller i Constancia ens oferiren
un encontre dificilment superable
en carrega emotiva.

El gol d'Edu al minut 56 de
partit, finalment va decidir la sor
del matx.

Sortida fulgurant sollerica

En els minuts inicials, el Sóller
sorti a "totes". Miralles va Denegar
a un pilota de gol centrada per
in magnifie Suasi. Mena, de cap,
ia obligar al porter visitant Esa-
Jaro a una intervenció decisiva.
-11 Sóller volia guanyar per la via
-apida, però ni hi va haver molta
sort.

ièplica constanciera

A partir del minut 25, l'equip
Je Páez, magníficament posat
;obre el terreny de joc, va reac-
jonar, I encara que no donás
]aire perill, si que domina la zona
ample. Els d'Inca protagonitzaren
a jugada més polèmica del cap-
/espre, quan l'habil Pomar supe-
a a Mena i es va produí un ccn-
acte a dins larea local. Munoz
fovar, va ordenar continuar el
oc. Era el minut 44.

iegona part decisive

El primer apropament perillós,
protagonitzar Lozano qual sol

lavant Bernat no aprofita rocasió
el porter solleric va ser molt

, portú allunyant la pilota amb les
ames.

El gol... l'apotedisi

Corria el minut 56, quan Sua-
si, des del centre del camp, va
fer un magnifie canvi de joc cap a
la dreta. Edu Iluità com es habi-
tual en ell la pilota, supera a la
defensa, i davant la sortida de
Escudero el va batre per baix. Va
ser l'apoteelsi. El camp s'esbuca.
La permanancia ja era més prop.

No apte pera cardíacs

La última mitja hora, amics,
va ser absolutament irresistible.
Els inquers s'ho jugaren tot a una
carta, i la presi6 a moments va
ser aufegada. Valga-li que tot
l'equip solleric es posa en guar-'
dia i aquí no passa res. En con-
tratacs, per exemple Suasi va es-

tar a punt de sentenciar definiti-
vament, però la sortida d'Escu-
dero, va ser un cop més, decisi-
va. En definitiva, un partit de
mascles, presenciat per molt de
públic, malgrat insistim, les pè-
simes condicions atmosfèriques.

Agralment de Pedro Páez

Unes hores deprés de finalit-
zat l'encontre, Pedro Páez es va
posar en contacte amb nosaltres
perque públicament volia agráir
el magre comportament del
públic i l'esportivitat mostrada a
tot moment amb l'equip visitant.
Aiximateix va significar: 'Quiero
felicitar ai Sóller por la perma-
nencia, a su afición y a su directi-
va per este final feliz".

Esportivitat es diu la figura.

Sort també a tú Pedro en l'ultima
oportunitat de salvar a l'equip a
la jornada de derna.

Cardessar-Stiller: a la fi un
partft tranquil!

Sera el primer partit en dos
anys que jugara el Sóller sense la
presió i la necessitat dels punts
en joc. Recordem que l'any pas-
sat fins a la darrera jornada (6-0
al Isle), l'equip no pogué can-
tar victòria. Aquest any, sortos-
sament sobra un partit, a Sant
Llorenç, que el Seiler ha de jugar
amb l'alicient de superar al seu
rival a la taula. En definitiva, un fi-
nal felb, un partit relexat i un
capvespre de bauxa pel dos
equips. Que no es guapo aixõ?



RESULTATS I CLASSIFICACIO
Manocor - Felanits 	
Poblense - Code Poguera
&WM 	 - Santa Pons* 	
islefio - Arend 	
Mayor - P.Sta.Eulalia 	

4-2
  Susp.

3-0
2-1
4-2

1 	a

Llosetense - Hospitalet 	 2-1
Portmany - Ferrerios 	 3-1
SOLLER - Constancia 	 1-0
Maganova-Juve - Cardesso• 	 1-1
Cola D'Or - Porto Cristo 	 4-0

E	 P 	 OF 	 QC 	 Plates

Mammy 	 37 	 24 8 5 83 29 56+18
Mayor 	 37 	 15 19 3 58 19 49 +11
cola D'Or 	 37 	 19 9 9 72 42 47	 +9
Portmany 	 37 	 16 12 9 57 43 44 	 +6
Cade Rivera 	 36 	 17 9 10 76 38 43 	 +7
Maganovo-Juve 	 37 	 15 11 11 47 43 41 	 +3
Socha C.M. 	 37	 16 8 13 48 44 40	 +2
Santa Ponsa 	 37 	 12 15 10 49 46 39 	 +3
P.Sta.Eulalla 	 36 	 13 11 12 45 46 37 	 +3
Famed= 	 37	 14 8 15 38 45 36
Arenal 	 37 	 12 11 14 37 56 35 	 -1
Cardessar 	 37 9	 15 13 32 44 33 	 -3
Hospitalet 	 37 9	 15 13 46 58 33 	 -3
Poblens• 	 36 	 11 11 14 39 52 33	 -3
SOLLER 	 37 	 10 11 16 39 56 31	 -7
Womb 	 37 	 12 7 18 42 66 31 	 -7
Constando 	 37 7	 15 15 29 40 29	 -7
Felanitx 	 37 7	 13 17 43 62 27	 -9
Porto Cristo 	 37 	 11 5 21 37 61 27	 -9
Hosetense 	 36 7	 11 18 42 69 25-13

Alfredo Manrique, uno de los puntales del Port de Seller. Marcó un gol y di() el otro. (Foto Sampedro).

orre
stela-

PRESENTA LA NUEVA COLECCION DE RELOJES
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Divisió Futbol li Regional  

PortdeSóller, 2-EsporlesAtc., 2

Despedida con empate

El Sóller salvà la categoria.
.loseta, P. Cristo i Felanitx
3 son de Preferent

Toni Rullán

Trenta dos gols es marcaren, xifre elevada, i lógica, tenguent amb
impte que a la majoria d'encontres ja no hi havia Ia imperiosa necesitat de
frituar i els eqUips jugaven amb la tranquilitat que suposa el tenir la dassi-
ació asegurada, cosa que agrex sempre l'aficionat. Nornés es registrà
empat, el demés victories pels equips de casa, en una jornada passada
aigua a la majoria de camps, i que es va haver de suspendre el Poblen-

i-Cade amb el marcador 1-2.
Confirma la condició de Campi6 de I liga el Manacor, golejant al ja des-

3ndit Felanitx (4-2). Asegurà el subcampionat el Alaior, guanyat amb clari-
t al Sant Eulalia (4-2). En partits sense transcendència classi ficateria es
3naren aquests resultats. Portmany-Ferredes (3-1); Maganova-Cardessar
I-1), Cala Millor-Santa Ponça (3-0) i Uoseta-Hospitalet (2-1), despednt-se
31a categoria el Llosetins amb una victoria.

Resultats normals i sense "sorpreses" en els encontres arnb equips si-
ats en zona de descens, el Illenc, guanya a casa al Arenal (2-1) després
3 - remuntar un resultat advers. El Cala d'Or apalhça al Porto Cristo (4-0) i El

que es jucjava la categoria, cumplí, guanyant al C,onstancia.
Així ide, a falta de una jornada, la classificació ja està quasi "vista per a

mtencia". Manac,c4r, primer; Alaior segón. Bab<en a preferent: Uoseta, Porto
risto iFelanitx. Latta plaça se le disputen Constancia i Ilenc.

Per a la propera i darrera jornada, dos partits criden l'atenció als aficcio-
its: Santa Eulalia-Illenc i Constancia-Portmanyamb la categoria enjoe.

Als menorquins un empat el h asegura la permanència, faci el que faci
Constancia. Perdent Illenc i empatant Constância, es salva el Illenc.

El Constancia només es pot salvar guanyant ell i perdent l'Illenc.

Alevins

Solierense 4
Sa Vileta 2

Joan-Antoni

Alneació: Caldentey,
Mayal, Ensehat, Juá-
rez, Padilla, Antoni En-
seriat, Casas, Brage,
Martinez, Valcaneras i
Carbó (Rodriguez)

Gols: Carbó (2), Val-
caneras (2).

Comentad: Gran ac-
tuació dels sollerics que
conqueriren un nou triomf
enfront de Sa Vileta, un
rival que fou molt ince-
mode. A les primeries els
visitants s'avançaren en
el marcador, i ja quan
aquest marcava un qua-
tre a un escurçaren dife-
rencies.

Un cop més en Val-
caneras i en Carbó resol-
gueren amb encert, amb
dos gols cada un, el que
significa el tancament
d'una bona temporada.

Infantils

Sollerense
La Uniól

Alineació: Jeroni, Segui,
Ensenat, Hernandez, Pedre-
ro, Eugeni, Rodriguez, Ale-
many, Molino, Castarier, Qui-
co (Francesc Valls, Alfons,
Pads i Ribas).

Comentad: Un sol gol a
rúnica ocasió que tingueren els
visitants, els hi significa la victò-
ria.

L'escas joc que varen asso-
lir els dos conjunts fou la nota
negativa del partit.

Aixó sí, els sollerics jugaren
amb moltes ganes durant tot
l'encontre.

Malgrat perdés el darrer
partit el Sollerense ha tingut un
final de Lliga que l'hi ha permés
salvar be la categoria.

M.A.Feijao

- Port de Sóller: Pujol, Rosselló, Nico, Vidal, Ar-
bona, Lozano, Alba, Vazquez, Galindo, Manrique y
Ribera (Adrover, Ruiz).

Esporles Atc.: Català, Alvarez, Servera, Mateu,
Marques, Calafell, Terrasa, Cirer, Margarit, Caree-

n y Alemany.
Arbitro: Sr. Miguel Coll Homar, sin complica-

clones, demostró la categoría que tiene; lástima
que en esa categoría no tengamos ocasión de ver
más colegiados a su aftura, por bien del deporte
que nos ocupa.

Goias: Min. 20 (0-1) Calafell se adelanta en el
marcador, de tiro suave por bajo. Los locales
reclamaron posición antirreglamentaria por parte
de este jugador. Min. 31 (1-1) Manrique culmina
una jugada, tras recibir un buen pase y engañar al
portero visitante. Min. 33 (1-2) Calafell nuevamente
se adelanta en el marcador al ganar una acción a
Ia defensa y dentro del área a media altura bate a
Pujol. Min. 35 (2-2) Ruiz remata impecablemente

de cabeza un saque de esquina servido por Man-
rique.

Comentario: En el primer tiempo, dominio al-
temo, sin que los jugadores de ataque llegasen
con claridad a los marcos respectivos, se llegó al
descanso con empate a cero, sin ninguna jugada
brillante en el juego, por parte de los dos equipos.

El segundo tierrpo fue más movido en juego y
mamador por lo que divirtió al escaso público, de-
bido en parte al tiempo lluvioso que hizo durante
toda la mañana, que se concentró en el Infante
Lois.

El Port de Sóller pudo ganar el encuentro, pero
Ia escasa fortuna de los atacantes delante de la
meta contraria fue la causan Tras el empate dis-
puso de claras ocasiones a cargo de Ribera y
Ruiz, ambas dieron en el travesaño; que de Hagar
a entrar hubiesen significado una victoria local.

En definitiva resultado algo injusto si bien las
ba¡aspesan como una losa al conjunto puerterb.

Debemos destacar la buena actuación de los
juveniles Nico y Ruiz, este último autor de un tanto
de los del Port, tanto logrado de bella ejecución.

Sa glosa den Tomeuet
Ses mambelletes feren turn...

El SóIler està salvat!
	

i aixi pogué demostrar
i pot cantar victòria
	 que mai voldrà sa preferent

per un gol haver marcat
que segur, farà història
	

Es sofriment era total
això estava garantitzat

N'Edu va ser s'artista
	

fins que s' Arbitre va haver pitat
d'aquest gol fenomenal

	
aquesta única gran final

que pasarà a sa meva Ili sta
com una diana inmortal
	

Una vegada acabat
ses mambelletes feren fun

Es public era conscient
	

es poble donà sa Ilum
i per aix6 com mai va animar 	i és que el Sóller és molt estimat

a Tercera, resum de la jornada

PLANCHISTERIA CRESPI
SERVICIO DE CHAPA, PINTURA Y

MECANICA CON LA GARANTIA DE
TALLERES PROPIOS

Y PERSONAL ESPECIALIZADO.

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



A més de les categories federades hi haurti una prova poreis loners locals I una poreis escolars.

El 1 0 de Juny, Tirada puntuable
per el Campionat de Mallorca

Iolanda Martinez classificada per la final
del Campionat de les Balears

Brillant actuació sollerica al
"Rafel Coll" i a la Milla d'Inca
El dissabte passat, dia
vint-i-sis, el mati, la soue-
rica blanda Martinez es
classificava per a la final
del Campionat de les Ba-
lears de Pista, a la prova
de mil metres, disputada
al Poliesportiu Princeps
d'Espanya" amb un
temps de 3'27, millorant
en vuit segons la seva
pròpia marca personal.
A la mateixa final Co-
marcal infantil n'Ale-
xandre Benito es va im-
posar a la prova de Ilan-
cament de disc amb una
distància de 16'62 me-
tres.

El solleric
Xavier Martin
convidat
especial
al "Ratel Coil"

Joan

Milla d'Inca

El capvespre na blanda
es classificaria en el Hoc vui-
te, a la Milla d'Inca dins la ca-
tegoria infantil femenina, an-
tecedida per la també atleta
de l'Hermes-Circulo Soie-
rense Wanda Morales.

Dins cadets masculins
clar tnomf d'en Uorenç
FuNana, que es va imposar
al sprint, amb un temps de
4'42', seguit del corredor del
Pollença Bartomeu Isem,
amb 4'44.

La categoria de ju-
niors/promeses fou una de
les proves #nés disputades,
imposant-se en el sprint final
el poilenci Vicenç Villalonga
damunt el solleric Llorenç
Segui, segon classificat. El
temps donat per els àrbitr es,
que no correpond a la reali-
tat Ha que l'entrada fou con-
junta— fou de 431" per en
Vicenç i de 4'32, per en U0-

MK.
Dins la mateixa prova hi

va participar el solleric Cris-
tidal Castañar, que es va
classificar el vuitè, amb
4'48".

A la cursa de veterans

l'atleta de l 'Hermes -Circulo
Sollerense Ramon Martin va
aconseguir brillantment el
segon Hoc

I darrerament a la prova
absoluta, per invitació, amb
una polèmica arribada, es va
imposer el pollencí Antoni
Peña damunt el corredor de
l 'Hermes Sollerense Mateu
Dominguez.

En Mateu des de el ma-
teix començament va marcar
un fort ritme, ja que preci-
sament no era el més rapid
al srpint final. Els corredors
del Pollença que copaven els
primers Hoes el varen tancar
un parell de vegades, inclús
a la recta final treguent bona
tallada de l'ocassió 'n'Antoni
Peña que aconseguí el pri-
mer Hoc amb 4171, mentres
que el temps d'en Mateu
fou de 4 ' 17"6.

El solleric Francesc Ar-
bona es va classificar en el
Hoe Aide emprant 4'28.

SegonMitin Rafel Colt

Els onze milions de pres-
supost, a tries d'altres impor-
tantissimes despeses de
material i acondicionament
de la piste, i els dos récords
nacionals dels quatre-cents
metres Visas a càrrec de na

Sandra Myers (51'52"), i de
salt de perxa d'en Xavier
Garcia Chico, amb 572 me-
tres, —autèntic protagonista
de la jornada— juntament
amb el poc públic assistent,
fou el més destacat d'aques-
ta super-interessant jornada
atlètica, disputada el passat
dimecres dia vint-i-tres, que
va comptar amb la participa-
ció de l 'Hermes-Círculo
Sollerense.

A la prova de tres-mil
metres obstacles s'impo-
sava en Matew Birir (Kenia),
seguit de n'Inocencio López
(Nike). E,n ,Matet, Domin-
guez entra en cinquè Hoc.

En els quatre-cents
metres tanques prova a la
que fou convidat el velocista
solleric Xavier Martin, des-
plaçat especialment des de
Barcelona, aquí a on cursa
estudis, es va imposar en
Jose Alonso (Santiveri), se-
guit de n'Alberto Gonzalez
(G. Barcelonés). El solleric
entre en el Hoc vuité.

1 darrerament a la cursa
de tres-mil metres Iliac*
cadets n'Antoni Boto es va
imposar amb un temps de
90823, mentres que en
Uorenç Fullana es classifi-
cava en tercer Hoe, amb
918".

ROBA PER A INFANTS
So Lluna, 65	 — 	 Telf. 611121 	 —	 07100 SMILER

Aestaurante
CARRETERA LLUC-POLLENÇA
Teléfono63 1 1 1 1 —SOLLER

LAMA EXPOSICION Y YENTA
C/. Hermano Bianor,

garaje 	

oik_d
Teléfono 63. 22.0 IWICO

C/. Isabel, n124

TALLER MECA

TALLER Y SERVICIO:

Jo 

a I A

LLIBRERIA

atabratx
Sa Lluna, 5 - Teléf. 632641 - SOLLER
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Tirde Fona 

Joan

De nou la centenária Societat "Defensora
Sollerense" i l'Ajuntament de Stoller organitza-
ren —com cada any- la clàssica Tirada de Pas
setja "Fires i Festes", puntuable per el Cam-
pionat de Mallorca 1990.

La data de l'esdeveniment este prevista per el
diumenge dia deu de juny a les onze del mat, en
el Camp de Futbol "Infant Lois" del Port de Sóller.

A més de les altres categories federades, n'hi
haure una reservada als foners locals, i una attra

Cloenda de l'escola
"Karate-Do" de
Calvià amb participació
sollerica

per els escolars.
En total es disputaran 15 trofeus i una bo,

grapat de medalles.
Per altra part es de destacar que el Col.leç

Es Puig participa en el Campionat Escolar de T
de Fona (de 6 a 15 anys) organitzat per la Dire(
ció General d'Esports del Govern Balear i la FE
deració Balear de Tir de Fona.

Avui divendres els nostres representant
soieries participaran a la Semi-final que es di:
putare a les 1730 al Poliesportiu Princeps d'Es
panya, de Ciutat . La final este prevista per el di
vendres dia vuit, a la mateixa hora.

Karate

Joan

El vinent dissabte, dia dos de juny, a les quatre i mitja
del capvespre, es celebrare al Poliesportiu Municipal de
Calvià una demostració infantil de KARATE-DO, corn acte
final de la cloenda de l'Escola Municipal del Grup Shoto-
kan. Per part sollerica hi participare una representació del
Col.legi Sagrats Cors de Karate, composta per una vinte-
na de membres infantils d'aquesta entitat esportiva.

Els organitzadors ens informen que els actes acaba-
ran amb l'actuació del Grup Cucorba.

CALZADOS PITIS
Curapies señora

ROMIKA
Señora, caballero y juvenil

C/. Ant. Montis, s/n. Pto. Sailer- Tell. 63.11.78

GELATERIA CAN PAU
Especialitat en gelats, granitzats,

llet preparada i panets
Plaça Constitució, 14 -SOLLER

RICARDO PEROPADRE J.CARLOSSEDANO
Assessoria Comptable 	 Assessoria Laboral

Comuniquen l'abertura de despatx en aquesta
Ciutat.

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

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

Interessats, dirigir-se a:
C/. Sant Bartomeu, 34-Saner-Tel. 63. 23.44



Cans i merdes - Trastos veils
- Tramvia - Foto de l'Horta -

Banderes - Faroles públiques

Ens telefona una dona del carrer de Sant Joan, més
cremada que un misto, que està cansada de les endeme-
ses dels cans: "No mos ne mancava d'a/trai Ara hi ha un
canot negre, que fa unes  ensalmados de quilo, i no té altra
idea que venir a cagar al nostre carrer. Ha pres el carrer de
Sant Joan per un excusat! I lo més fotut es que aquest ca
es d'un metge que viu aprop de per allà. No sé com no es-
fá empegueit Si vol tenir cans, que els guardi a ca-seva, o
que lis vagi darrera Ilevant les merdes...".

Molt de tant en tant rebem qualque telefonada positi-
va. Aquesta setmana n'hem rebuda una que val la pena
ressenyar. Un amable comunicant ens fa el següent elogi:
"Ja era hora que l'Ajuntament habilitás un servei de recolli-
da de mobles i trastos veils. Tenia un munt de coses a
ca-nostra que no me feien més que nosa, i ja no sabia on
les havia de posar, perquè ca-nostra no es gaire gran.
Amb una sol avis a les Cases de la Vila, aquests homes de
la Bngada han vengut i s'ho han enduit tot. I no m'han
cobrat res! No sé per qt./6 no ha havien posat en marxa
abans...".

• • •

Un entusiasta dels trens i els tramvies ens ha telefonat
per fer-nos saber que la companyia del Ferrocarril ha tor-
nat posar a les jardineres del tramvia els parfalans retxats,
blancs i blaus: "Ja era hora que els tomassin posar. El
tramvia havia perdut bona part del seu encant sense
aquests parfalans. Ara es com a més alegre, més viu. Crec
que, per una vegada, el Ferrocarril es mereix l'anhorabo-
na". Segons les nostres noticies, no ha estat gens fad
aconseguir el mostruari i la tela per confeccionar els nous
parfalans. Sembla que el Ferrocarril ha hagut de recórrer a
fotografes i mostres antigues.

* * •

Al contestador, trobam aquesta cridada d'un senyor de
l'Horta: "Al número extraordinari de la setmana passada
trob que hi mancava una foto de l'Horta a portada. Quant
als esports, hi ha massa futbol i s'empra massa espai en
detriment d 'altres activitats esportives".

* * •

Les passades festes de maig encara zixequen comen-
taris. Un identificat lector de la barriada del Celler ens co-
menta: "Lo de les banderes a la plaça, francament, es de
pèssim gust estètic. No record cap altre poble amb aquas-
ta amalgama de fira barata. I, endemés, la nostra bandera
es la més petita i, hala! bandereta nacional pels nassos.
Esper que les autoritats reflexionin i en el futur es  deixin
d'aquest folclorisme passat de rosca*

* * •

Des de la barriada de Can Pebre, just al final de l'Avin-
guda d'Astúries, rebem una comunicació: "Fa dos mesos
que varem avisar les Cases de la Vila per un llum que esta
espenyat. La nostra barriada precisament no destaca per
Ia il.luminació, i quan en manca qualcun es nota molt i
converteix alló en una zona intransitable quan arriba la
foscor'l
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Comunicats

Tots per Mallorca!
Aquest diumenge dia 3 de juny, coincidint amb

el Dia Mundial Antinuclear, hi haure una marxa-ma-
nifestació en defensa de s'Estalella, a Llucmajor. EN
aquesta finca hi volen construir una central tèrmica,
un port industrial i un gasoducte. Tot Llucmajor
n'està en contra i també els pobles veinats com
Campos, Santanyí, i els nuclis costers de Cala Pi,
Vallgomera...

Els organitzadors esperen la nostra assitència. A
les 900 h. hi ha la concentració a la Plaça d'Espan-
ya de Llucmajor pels que hi volen anar amb bicicle-
ta. Pels que hi volen anar a peu se sortirà a les 11,00
h. del Club Nàutic s'Estanyol. Es tracta d'una de les
poques zones verges que queden al litoral Ilucmajo-
rer; defensem-la tots plegats!.

Per altra banda, dilluns dia 4 de juny hi haure
una concentració a la Plaça Major de Ciutat, a les
20,30 h.. Organitzat per Amnistía Internacional, es
un acte de protesta contra la matança perpetrada
pel govern xinès entre la seva població a la plaça
Tian Ann Menn i en favor del respecte dels drets
humanasen aquell país.

I per acabar, una cita importantísima a la que
hem d'acudir tots els sollerics que estam pel res-
pecte al medi ambient i que estam en contra
d'aquest model de creixement que només omple
les butxaques a uns pocs a canvi d'acabar amb les
dan-eres zones verges de les Illes, i que es fona-
menta en un fort creixement urbanístic i irracio-
nal.

Es tracta de la manifestació que ha preparat el
GOB per dimarts dia 5 de juny a les 20 h., a la Plaça
d'Espanya de Ciutat. Per aix6 hem pensat d'anar-hi
junts, aixi que partirem a les 19 h. de la Plaça de
Sóller; si teniu cotxe, seria bo que el duguéssiu. Es
molt necessària la nostra asistencia. EL futur de
Mallorca hi ha està en joc. Hem de fer sentir que la
volem neta i Iliure de ciment.

Fins dimarts!.
Assemblea Venda de &Wier

Glossa

A sa padrina de fents

Toni Tomeuet

k na Margalda Pons
	 Adéu, padrina estimada

una dona sacrificada, 	 mai més ja vos veuré,
era sa padrinade ses fonts 	 però sempre vos recordare
per mi, molt estimada 	 Dom una perla entorxada

Tat volta no li vaig demostrar
	

I d' aquestes de molt de valor
en vida quan s'ho mereixia 	 per haver unavida sacrificada
¡ague ella sempre vivia 	 que sempre quedare marcada
tot lo que mes podia passar 	 per tothom amb molt d'amor

Jo li dic: descansau
	

Jo sè que no tornareu
auna gran padrina 	 parque Déu vos vol a devora
que si morireu de fadrina 	 però sempre tries vigilareu
era perquè volieu sa pau 	 encara que estigueu enfora

Molta palla i poc bessó

Es pages

De cada dia anam a més. DOBLERS

Ca, Ca, Ca així no pot esser de cap de les maneres.
L'aftre dia vaig trobar un funcionan  de l'Ajuntament
més emprenyat que un misto i em digué: "I ara que se
creu vostè senyor Pages: abans, amb en Perez Ramos
sols hi anava un funcioneri a les comisions, i ara n'hi
van dos a cada una; si la comissió es fa en hores de
feina, cobren 3.500 pessetes i si es fan en hores no de
feina, 4.500. Què li pareix que això este be?". El que no
li vaig pensar a demanar, era que devia guanyar el que
acompanyava a "EL PEREZ" ales comissions.

Llavors, ahir en vaig trobar un altre j li vaig comen-
tar la feta, per-6 aquest em contestà que això este molt
bé, mentres que ni hagin que cobren qualque suple-
ment de deu mil duros tenguent la mateixa categoría
que els altres, està bé que els que fan comissions co-
brin aquest suplement.

Quin merder!, aquí tothom cobra el que pot i "en-
davant ses atxes" que "el país es de todos y viva la
madre superiora". D'una cosa podem estar ben se-
gurs: els Policies Municipals no cobren cap "plus", per-
què si fos així no serien a temps a fer blocs de multes.
Un "besito" pels que, com jo, guanyen poc i una pun-
tada de peu a "sos de sa cama als qui se forren de
guanyar peles".

SEMBLA MENTIDA

• Que la tertúlia de dissabte es suprimís perque
els seus membres més representatius, anaren a feste-
jar I 'aniversari de Veu de Sóller.

• Que VEU DE SOLLER també fiqui la pota més
de dues vegades: per exemple, la portada del número
passat. Jesús Deu meu, quin bestiar!.

• Que N'Amador Castaner estigui trist perquè Es
Pages no parla d'ell. "Versículo n tal, Veu de Sóller
n 54".

• Lo difícil que es comunicar amb Palma per telè-
fon, segons a quines hores.

• Lo malament que tracta "CORREOS" als nostres
suscriptors de fora Sóller. La culpa no es de Sóller, pe-
ro el servei va així com Deu vol.

• Lo be que se duen en Miguel Nadal i na LLucia
Oliver. Pareixen de família.

Futbol a Cinc en Pista

Viatjes Stoller, fermes
en el liderat

Joan 	Cal Nam	  6 punts
Syp 	  3 punts
H. Es Port 0

Després de la vuitena jor-
nada, Viatjes Sóller encapsala Taula de realitzadors:
imbatut, el Torneig "Belles Pis- 	 A. Reines (V. Sóller), amb 37
tes". La classificació actual, es 	 gols.
Ia següent:

Porter manco golejat
V. Seiner 	  16 punts Toni García (V. Sóller), amb 9
Bestard Esports 	 14 punts gols encaixats.
Autos Reines 	 12 punts
Coca-Cola 	  9 Millor Esportista:
St. Tropez 	  8 J. Perez (Revista Caliu), amb 8
Caliu 	  8 punts punts.

ANUNCIS CLASSIFICATS
SE NECESITA TRABAJADOR

3 jornal para cortar leña de enci-
na. jornal a convenir. Tel.
63.04.01. De 18 a 21 horas.

VENDO PISO dos habitacio-
Ties. Tel. 63.30.38.

SE ALQUILA despacho en
Plaza Constitución. Tfno. 63.23.11.

COMPRARIA pequeño piso,
?studio o altillo convertible en vi-
vienda. Pasar ofertas por escrito
il Apartado 10090 de Palma.

VENDO PISO en la calle Vica-
rio Pastor, hace esquina con tres
calles, situado a pocos metros de
ia plaza. Informes en oficinas Bu-
tano. Teléfonos: 63.10.96 y
6328.33.

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

FONTANERIA Y CALEFAC-
CION ANTONIO MARTI. Precisa
ayudantes. Tfno.
63.21.45-63.34.82.

SE TRASPASA TRAST al Mer-
cat. Tel. 63.06.51 ó 63.01.32, qual-
sevol hora.

SE COMPRAN Y RESTAURAN
muebles y toda clase de objetos
antiguos. Tfno. 63.05.74 y 45.61.04.

CENTRO DE ORIENTACION
SELENE. Ayuda psicológica.
Problemas sentimentales. Cario-
malicia (Tarot). Presente y futuro.
Problemas de hechizos. Tel.
63.39.43.

CLASES DE INGLES, con pro-
fesora nativa americana. Todos
los niveles. Enfoque de la con-
versación. Individuales y grupos
pequeños. Tel. 63.11.13.

VENDO máquina expendedo-
ra de TABACO. Precio muy inte-
resante. Modelo Karachi-16. Tel.
63.15.62.

BANUS antiguitats, Restaura-
ció compra i venda de mobles i
objectes antics. C/. Rosa, 3. Telf.
63.28.73-63.10.67.

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

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

SE TRASPASA tienda de co-
mestibles en La Huerta. Informes:
Teléfono. 63.26.71. Horas de co-
mida.

INTERESARIA COMPRAR
OLIVAR de 1.000 a 3.000 m. con
porche, buena vista y soleado. In-
teresados llamar al tfno. 63.04.05.

COMPRARIA terreno en
Sóller apto para edificar. Tfno.
63.31.16. Horario de 7,30 h. a 12,30
h. y de 14 h.a 19h.

VENDERIA por cierre del es-
tablecimiento. Un mostrador fri-
gorífico, un acondicionador de
aire, un grupo frigorífico con
puerta blindada, un molino de ca-
fé y de queso en buen estado. In-
formes en Lechería La Rosa. Tfno.
63.05.70.

ES VENEN hores d'aigua de
sa font de Sa Vinyassa Tfno.

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

63.22.38 i 63.06.04.

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

SE VENDE MOTO VESPA 75
cc. Matrícula PM T. Tfno. 63.00.42
de 9a 13h.

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



Miguel Gual posa de relleu l'esforc d'haver aconseguit duplicar el
pressupost d'Acció Social.

Més de 13 milions pel Pla
d'Acció Social d'enguany

J.C.
Programes i pressuposts

140 alumnes de BUP anaren a Cabrera
Ma. Ant. López

Divendres passat, 25 de
maig, uns 140 alumnes de
l'Institut de Batxillerat "Guillem
Colom Casasnovas", acorn-
panyats de vans professors,
varen anar d'excursió a Cabre-
ra en barca. Aquesta excursió
es una més de les activitats
organitzades per la Direcció
del Centre, i promogudes pel
Vicedirector, Jaume Escane-
lias.

Els alumnas varen partir de
Saler a les 7 del mati, i des-

prés, ja a la Colònia de Sant
Jordi, es varen dividir en 2
grups per tal de facilitar l'em-
barcament, atesa la capacitat
de la barca. Aixi mentre un
primer grup sortia cap a Ca-
brera, la resta varen anar a visi-
tar el Botanicactus, mentre que
a l'horabaixa es va fer a l'inre-
vés. El Botanicactus es un jardi
on s'hi poden trobar diverses
espècies de cactus provinents
de tots els indrets.

D'Altra banda s'ha de des-
tacar que Cabrera es la ch-
quena illa de les Balears, cons-
ta d'un arxipèlag format per 17

illes i illots. Situat devant el
Cap Salines, amb una extensió
de 1836 ha. Els seus punts im-
portants a resaltar son: El port,
un dels naturals millors de la
Mediterrània, a l'entrada del
qual s'hi troba el Castell cons-
tru. 11 el 1410. El tar de Punta
Ansiola que data de 1867, en
temps del regnat d'Isabel Il. La
Cova Blaye que amb els seus
40 metres de profunditat es
una meravella de la natura.

En definitiva una excursió
que va ajudar a conèixer part
de l'illa veina i per disfrutar
d'un dia de platja i sol.

Jaume Cladera i Antoni Garau visiten Sóller

Turisme, Costes i Ajuntament analitzaren
Ia problemàtica de les platges

Jaume Casasnovas

Dimarts, 29 de maig, es varen desplaçar a Sóller
el Conseller de Turisme, Jaume Cladera, i el Cap de
Costes, Antoni Garau, per tal d'entrevistar—se amb
una delegació de l'Ajuntament i de l'Associació d'Ho-
telers de Sóller. El motiu de l'esmentada entrevista
no va ésser altre que tractar l'estat actual de les
platges i del port. En primer Hoc el Conseller  de Tu-
risme i el Cap de Costes es varenm reunir a l'Ajun-
tament amb el Batle, Antoni Arbona, el Tinent de Bat-
le, Guillem Mayol, el president de la Comissió de  Tu-
risme, Miguel Nadal, el president i vicepresident de
l'Associació d'Hotelers, Nicolau Cortés i Joan Alcover
respectivement. En aquesta reunió es va discutir la
necessitat d'incloure Sóller dins el Pla d'embelliment
de Zones Turístiques promoguda per la Conselleria
de Turisme de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba-
lears (CAIB). Es dóna la circumstància que Sóller as
una de les poques zones que no podre acollir—se a
aquest Ra per una sèrie de raons tècniques.

Competència del MOPU

D'altra banda es va apuntar que una de les priori-
tats, ara per ara, a aconseguir as la regeneració de

Excursions

les platges de Sóller per tal de poder equiparar—les a
la resta de zones que s'han inclòs en aquest Pla. La
principal dificultat rau qie les platges de Sóller són
zona de domini púbhc, depenents per tant de la
Cabdalia de Costes, i això fa que aquest regenera-
ment de platges sigui competência directa del MO-
PU i que perquè es pugui dur a terme hagi de reunir
una sèrie de condicions tècniques (accessos, zones
ajardinades...). La idea central, perb, d'això és que
s'ha d'elaborar un Pla General que abasti a tota la
Conxa del Port i que pugui ésser aprovat per  la Cab-
date de Costes i el MOPU, posteriorment també hi
podria entrar la Conselleria de Turisme en participa-
cions molt concretes i que permetria igualar Sóller a
totes les altres zones.

Després d'aquesta reunió els assistents es varen
dirigir cap al Port per tai d'examinar la situació in situ,
cosa que feren voretjant a peu les platges, des de
Can Generós fins devant l'antic i desaparegut Kiosk.
Varen poder constatar el mal estat en que es troben
els mollets i la necessitat d'arribar a una solució im-
mediata per tal de no oferir la imarge actuel.

Finalment, tots els esmentats juntament amb Jo-
sep Rullan, Miguel Frontera, Antoni Magraner i Jau-
me Enseat es varen reunir al voltant d'una taule de
l'Hotel Manne, on a mês de degustar el suculent di-
nar, varen seguir tractant temes referits al turisme.

Pintura

Dillmann exposa al Brot de Taronger

EXALUMNAS
HERMANAS de la CARIDAD
Comida de compañerismo día 22 de
Junio en el Restaurante ES CANYIS.

Venta de tickets:

SOLLER:
Terra Cuita

Bar ES PONT

PUERTO DE SOLLER:
SOFIA

C/. Alm. Alba rzuza

ïBAR RESTAURANTE

MONACO
La Tone, s/n.

Tel. 63 10 25

Puerto de Sóller

Especialidad en pescado al horno.
Paella y Sopas mallorquinas.
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Serveis Socials Turisme 

tació del persona] i material
necessari per al desenvolu-
pament del Pla: creació de
Ia plaça d'Assistent Social,
contractació d'un minusvà-
lid, qualificació de les treba-
Iladores familiars, creació
del Conseil municipal d'Ac-
ció Social, habilitació d'un
nou local i dotació de mobi-
han.

• En segon Hoc, la pre-
paració del programa,
d'acord amb l'Assistent So-
cial, així com la gestió del
pressupost necessari per
desenvolupar el Pla: conve-
nis amb la Creu Roja, arnb
INSERSO, amb el CIM i amb
l'Ajuntament de Fornalutx,
dotació pressupostària de
l'Ajuntament, etc.

Dilluns passat, fou pre-
sentat per l'Assistent Social,
Onofre Bisbal, i pel Presi-
dent de la Comissió de Sa-
nitat i Serveis Socials, Mi-
que! Guai, el Pla d'Acció
Social corresponent a
l'exercici del 1.990 per a
Sóller i Fornalutx.

Miguel Guai explicà que
Ia previsió de despeses per
executar el Pla este xifrada
en 13.696.918 ptes., gairebé
el doble que l'any anterior, i
que les 'hies politiques de
la seva gestió van dirigides
en dues direccions:

Fn nrimpr Mc- la fin-

Onofre Bisbal mostre els
progressos obtinguts en
l'àrea de Serveis Socials
des de 1987 fins avui, i feu
una extensa presentació del
Pla d'Acció Social d'en-
guany, que integra aquests
programes i pressuposts:

AJUT A DOMICILI:
8.795.000 ptes. Inclou la
prestació del servei i l'edició
d'un fulletó explicatiu.

IOGA PER A VELLS:
615.000 ptes: Aquest curset
este en perill perquè a hores
d'ara no està Ilest el local
per a la Tercera Edat.

PRFVFNCIn r")F
COMANIES: 554.500 ptes.
S'ha editat ja un fulletó
al.lusiu i es treballa amb els
pares.

ESTUDI I PREVENCIO
DE LES MINUSVALUES:
600.000 ptes. per continuar
el programa iniciat l'any an-
terior.

CREACIO DEL GRUP
D'ESPLAI: 407.000 ptes.
L'Esplai ha començat a fun-
cionar enguany i utilitza un
local municipal.

ATENCIO ALS TRAN-
SEUNTS: 209.000 ptes.
Aquesta tasca la fan ple-
gats les monges de la Cari-
tat, la Policia Local i l'Assis-
tent Social.

REVISIO DEL PADRO
DE BENEFICIENCIA MUNI-
CIPAL: 100.000 ptes.

Probablement
l'Escalade
Margersno
obrinienguany

M.I.

L'Escola de Margers,
de moment, no té l'auto-
rització de l'/NEM de Ma-
drid per començar a fun-
cionar.

La seva petició esta
tramitada ja des del ma-
teix moment que queda
clausurat el darrer curs, a
principis de desembre de
l'any passat. Enguany,
sols una d'aquestes esco-
les de treball, la de Mes-
tres d'Aixa, ha començat
el curs.

Si l'INEM comunica
positivament que l'Escola
de Margers pot obrir, el
curs començaria el mes
de desembre.

Els margers, mestres i
equip de l'escola ara tre-
ballen a nivell de petita
empresa, i estan rehabili-
tant el Camí Vell de Lluc
dins el programa de "Re-
habilitació dels antics
Camins de Mallorca", a
través de FODESMA.
Aquesta feina de recons-
trucció la desenvolupen a
consequència de que els
ajuntament d'Escorca,
Selva, e/ Monestir i l'Asso-
ciaoki de Blavets de Lluc
ho gestionaren i sol.licita-
ren demostrant gran inte-
rés pel tema.

Són dotze persones
que hi treballen, en un
principi hi dedicaren tres
mesos i ara hi seran sis
mesos més.

L'Ajuntament de Sóller
no ha demanat cap expli-
cació al Consell Insular de
Mallorca, i encara que no
sigui competència directa
de l'entitat local, no ha
demostrat cap tipus d'in-
terés en que aquest pro-
jecte es dugui endavant
amb la puntualitat correc-
ta, i per actuar dins la
nostra vall.

P.P.

Marianne Dillmann es una
pintora alemanya que des de fa
uns set anys ha establert el seu
domicili a la nostra ciutat, si bé

realitza frequents viatges a
l'estranger.

Després d'haver obtingut un
bon kit de públic i de orifice a
la seva darrera exposició a la
Galeria Max de Deia., Dillmann
inaugura demà dissabte dia 2
de juny una altra exposició de
quadres al restaurant Brot de
Taronger, que reobre aixf les
portes al púb lic.

L'exposició es composa de
16 obres realitzades sobre pa-
per i tela, especialment tintes i
aquarel.les, més algunes mos-
tres utilitzant una técnica espe-
cial amb pintura acrílica. La te-
mática preferida per l'artista

alemanya són les naturaleses
fantàstiques i la representació
dels somnis; temàtica vanguar-
dista amb la qual obtingué el
primer premi a la Trobada de
Pintors dei Barranc de l'any
1989.

Dillmann, que es dedica a la
pintura professional des de fa
uns deu anys, ha perfeccionat
els seus estudis artístics a Ale-
manya i Puerto Rico. La pintora
alemanya mantendrà una expo-
sició permanent a les dues sa-
les del Brot de Taronger, l'en-
tom molt adequat per a que la
seva obra adquireixi la máxima
expressió.

VENDO
MOTO PEUGEOT

DE 49cc

Informes:
Tel. 63.09.86.
Solo noches

Els nins que vulguin jugar a futbol amb el C.F. Sóller, poden pasar
a inscriure's a la botiga "TOT ESPORTS", a l'horari habitual de co-
rner-c.

ALEVINS: Nascuts entre el 1 de gener de 1979 i el 31 de desembre
de 1980.

INFANTILS: Nascuts entre el 1 de gener de 1977 i el 31 de de-
sembre de 1978.

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




