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Parcs Infantils

Genoveva Fornés i
Francisco J. Bernat,

al campionat d'Espanya

Els materials procedien de la perforació del túnel

La Conselleria informa desfavorablement
l'abocament de terres de "Son Galceran"

P.P.

L'informe constata que el
projecte comportaria "el desa-
rrelament de tota la vegetació
existent i la destrucció de les
parets de pedra seca que sub-
jecten els bancals i que encara
resten en bon estat". Argumen-
ta també que "no es preveu la
reconstrucció d'aqJestes obres
d'alt interés etnològic -els mar-
ges-, ni de la restitució de la
vegetació", i que l'abocament
de 38.160 m3. de materials dels
quals es desconeix la seva lito-
logia produkia un impacte ne-
gatiu. Com a conseqüència
d'aquestes argumentacions,
aquesta Comissió emet un in-
forme totalment desfavorable.

Com es recordarà, l'empre-
sa concessionària del Túnel de
Sóller havia presentat una pro-
posta a l'Ajuntament de Forna-
lutx com a "Solución técnica al
depósito de materiales" proce-
dents de l'excavació de les
obres del túnel a la boca nord.
La solució consistia en abocar
els materials a la finca de Son
Galceran, formant marjades
que acabaven amb un terraplè,
sense marges de contenció.
Sobre els materials es col.loca-
ria una capa de 20 cms. de te-
rra vegetal.

També es proposava anive-
llar el camí d'accés, aconduir la
fonteta que hi ha allà mitjançant
tuberia de polietilè, reconstruir
un marge del camí i senyalitzar
l'entrada i sortida de vehicles.

La Comissió Balear del Medi Ambient, organisme
depenent de la Conselleria d'Obres Públiques, comunicà
el passat dia onze a l'Ajuntament de Fornalutx el contin-
gut de l'informe realitzat pels seus serveis tècnics sobre
Ia concessió de llicència per abocar terres a Son Galce-
ran, parcel.la que pertany a la finca de Binibassi.

Antònia Cabot: "la banda de
música no és municipal"

G.M.

En el ple ordinari ce-
lebrat dijous passat, s'in-
forme de la contractació
d'Andreu Bennessar com
a director de la Banda de
Música.

L'oposició criticà la ra-
pidesa amb la que s'ha
realitzat la contractació i la
manca d'informació cap
als regidors que no formen
part de la Comissió de
Govern.

Segons la Tinent de
Batle de Cultura, Antònia
Cabot, "el tema no ha
passat pel pie per manca
de temps". Aiximateix

explicà que aquest con-
tracte respon al desig dels
músics; "de tots menys
un."

Alguns membres de
l'oposició, no obstant,
afirmaren que són mates
les persones que no estan
d'acord amb aquesta
contractació.

Segons explice. Antò-
nia Cabot, "la Banda de
Música no es municipal,
sine, que depèn d'una as-
sociació. Si fos municipal
per contractar un director
hauriem d'haver realitzat
un concurs. A canvi de
costejar les despeses del
director ens han promès
una set-le d 'actuacions."

El passat dissabte es celebre a la Plaça de Sóller la fase lo-
cal del "XXXVII Campionat d'Espanya de Parcs Infantils".

Es va adequar part de la plaça per tal que servís corn a parc
infantil, i durant tot el dematí es realitzaren les proves.

Els quatre primers classificats foren Genoveva Coll Fomes
del Col.legi dels Sagrats Corts, Francisco J. Bemat Sastre, Joan
Mayol Obrador, ambdós del mateix centre escolar, i Juan Jose
Pons Oliver del Col.legi Es Puig. Els dos primers classificats, se
ran els que participaran en els carnpionats d'Espanya, en una
data que encara s' ha de concretar.
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Fútbol

El dia de la mala llet...
Tres barres i un penal no concedit,

impedeixen un indiscutible triomf del Sóller (0-0)
Magnífic espectacle esportiu a Can Maiol. Sóller i Ferrioler ens oferiren un vi-

brant encontre, ple d'intensitat del principi a la fi. Tan sols hi faltaren els gols, que
be va merèixer l'equip de Nico. Un remat de Cladera i dos de Bestard, trobaren
els pals quan el porter Campos estava batut. Una altre jugada crucial, va ser el
catedralici penal comes sobre Bestard al minut 89, convertit inexplicablement per
l'inepte Martinez Tauste en falta indirecta a l'interior de ['Area. La motta gent que
va acudir a l'encontre, inclose la massa de seguidors visitants, sortiren molt satis-
fets, ovacionant als dos equips a la finalització. Diumenge al camp de l'Alaior, un
Sóller said i absolutament sencer, intentarà recuperar el positiu perdut davant els
de Son Ferriol. L'encontre es presenta anivellat, i si Juanjo aconsegueix eixemplar
el seu record, aim!) voldrà dir que l'equip no perdre. És ben possible.

Diumenge a migdia, l'expedició del Sóller agatari l'avió. Jugara al capvespre, i tornarti
— a orimera hora del vespre. Un viatge breu a Alaior, on s'espera no tomar de butt. (Foto

T.0.)
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Música

Demà, concert de l'Orquestra
Joventut Percussionista

de Catalunya
M.I.

A la sala d'Actes del Convent, demà dissabte
dia 16 hi haure un interessant concert a càrrec de
l'Orquestra Joventut Percussionista de Cata-
lunya.

Es tracta d'una curiosa agrupació instrumental,
que oferirà un concert, a través del qual es podran
sentir els sons més diversos dels instruments de
percussió.

El programa del concert estare basat en obres
de Bach, Colomer, Mozart, Horns, Vivaldi... i en
algunes peces musicals hi haure la presencie del
violicom a instrument solista.

El jove grup de percussionistes ha fet gires per
Europa, i també ha recorregut tot l'Estat Espanyol.
Ara són a Mallorca on realitzaran una sèrie de con-
certs didàctics.

A Sóller sere demà capvespre, dia 16 a les
16'30 hs., a la Sala d'Actes dei Convent. Este
organitzat per l'Escola de Música de Can Dulce i
Joventuts .Musicals, i Patrocinat per l'Ajuntament
de Sóller.

' 1■11111111Ww
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Divendres, 15de
març del 1991

Santa Madrona, advocada
contra la sequera.
Demà, dissabte, da 16, Sant
Henbert, bisbe.
Diumenge, dia 17, Sant Jo-
sep d'Erimatea, patr6 dels
enterramorts.

Costumari
Tal dia com avui, les fackines

casadores creien que ei seu
futur espòs tindria les caracteris-
tiques del primer home que fro-
baven o veien després de la
primera oreneta, i s'encomana-
ven a Santa Madrona perquè
s'oblidás de fer venir les orene-
tes I, amb elles, les amaetes i
els galants.

Era costum general, en veure
la primera aeneta, de posar-se
una moneda a la ma i tancar-la
tan fort com poqués. La gent
creia que aixa portava riquesa i
que la fortuna estava en relació
al vala de la moneda que hom
tenia dintre de la ma.
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L eat.c.e#
Dijous,14Març 	 31.085
Dimocres, 13 Març 	 86.696
Dimarts, 12 Març 	 85.401
Dilluns, 11 Mar; 	 32.833

Divendres, 8 Mar;
99.124

EL TIEMPO
Estació Sa Vinyassa

Dijous dia 21.
Entra la Primavera

a les 3h. 02m.

TEMPERATURAS
	

PLUJA
Maxima 21,6 dia 7

	
1,7 dia 6

Minima 5,4 dia 12
	

0,8 dia 7
1,3 dia 13

El fenómen metereoleigic més destacable dels darrers
vuit dies sense cap dubte, va esser la invasió de pols en
suspensió que patirem dijous de la setmana passada, no
sols pel fet en si sin6 per la intensitat en que es va pro-
duir.

Quasi puc assegurar que ha estat una de les niés
intenses des' darrers 40 anys.

En quant a pluja, poca cosa, semble que "aquell d'allà
a dalt" ens a tancat un poc el grifó, vegent que de
moment tenim aigua a bastament.

Pel que fa a temperatures, van pujant a poc a poc, es
nota a l'ambient que aviat entrerem a la Primavera; les
nits fa un poc de fred, però de dia si el sol surt ja comen-
ça a picar un poc. Com diu la dita popular:

"Marc marcador,
nit freda i de dia calor".
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Serveis Alà

kpotament de SCier 	 E33200/0204
°Sala Municpal del Pat 	 630101
Ajuntarnent de Fanaluix 	 631901
Nuntament de Deia 	 639377
JuUatdeStier 	 633348
Notaia 	 632611
Rectaia 	 630602
PoliciaMosic01 	 633203
Policiakkinictial-Urgámics €33721
c3uacrv 	 630203
Barters 	 632503
UnitatSanitivia 	 I2e3011
Crau Raja 	 630845
Melle de Guarcia(Avisps) 	 633721
Mercat 	 630231
Esccaada 	 6301
Cementii 	 631429
Resideocia-liaspizi 	 620777
Depuradora 	 630842
Careus 	 631191

Gas", s.a 	 630128
ServerFunerari 	 633805

Gas' s.a (avarias) 	 630198
Gas' s.a (Urgáncies) 	 631193

LocutoriBinigak 	 633017
Obres de Port 	 632316/69
A.S.C.P. (Ca'n Rica) 	 632421
CirculoSollerense 	 631206
Latin& 'Sa Botigueta' 	 630163
Defensaa Solefense 	 631556
Ferrocarnl de Seller 	 630133
C,ieBarcos Azules' 	 633170
Derranontana• 	 632061
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Parada Taxis-Saler 	 630571
Parada Taxis-Sa Torre 	 611379
Autocars L'aman 	 202125
Autocars Seller 	 632821
Autours Repic 	 630567

TRENS

Palma-Stiller
08 00 - 10,40 -13,00 -15,15 - 19,45
Seller-Palma:06,45-09,15-11,50-14,10
- 18,30.

TRAMVIES

Sóller-Port.
05,55-07,00-8,00-'09,00-10,00-
11,00 -1280 -13.00-14,00-15.00
- 16,00-17,00-17,55-19, 00-2080-
20,45. (21,00 Diumenges i Festius).

Port -StIller 06,20 - 07,30 - 08,25 -09,30 -
10,30 - 11,30 -12,30 -* 13,25 - 14,30 -
15,30 -16,30 -17,30 - 18,30 - 19,30 -
20,20 - 21,10 (21,20 Diumenges i Festius).
AVIS: Els tramvies marcats amb un
anllapn amb las arribades y sortides dels
trens.

AUTOCARS

(Derld'octubrea131de MAN)
Palma -Valldemossa -Deia -Port de Stiller
07,30() - 10.00 - 1 2.00(')- 15,00 -
19,00
Valldemossa -Deia -Port de Stiller 	 -
10,30 - 1 2,30(') - 15,30 - 19,30.
Deià -Port de Seller:08,15(*) - 10,45 -
12,45(') - 15,45 - 19,45.
Port de Seller -Oeii -Valldemossa-Palma:
07,30- 09.30(' ) - 14 30 - 16,00( ) -
17,30
Deià-Valldemossa -Palma: 08,00- 10,00()
- 15,00 - 16,30() - 18,00.
Stiller-Port de Pollença: 09,00
Port de Seller-Port de Paulo: 09,30.
Ponde Pollença-Seller. 16,00.

BARQUES

Port de Stiller-Sa Calibra:10,00-15,00.
Sa Calobra-Port de Seller 12,00-16,45.

FARMACIA DE

GUARDIA
A l'Ajuntament (Policia Municipa I) vos indica-
ran la farmacia a la qual vos podeu dirigir.
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Horari de Misses (Hivern)
Octubre-Març

Dissabtes i Diumenges i
Tell. vipilies de festa festes

630602
St. Bartomeu-Sóller 630882 18,30 9, 12,20
Es Convent SS.CC. 630497 19 7,30,10,1c)
St. Felip 630513 19,00 10,30, 19
L'Hospital 630777 18,30(c)
Mones.L'Olivar 631870 17

Sa Capelleta 20
Biniaraix 630017 19 10
L'Figcta 631410 19,00 10,30
Port de Sóller 631503 19 12(c),18
Fomalutx 631968 19 10,19
Deià 639172 9

VENDO
APPLE MACINTOSH S.E.

Ocasión: Macintosh S.E. con
excelentes programas origi-
nales en disco duro.
Diseño gráfico: Free Hand y
X Press.
Autoedición: Page Maker y
World.
Otros: Adobe ilustrator y Hi-
percard.
Además incluye 20 fuentes
tipográficas y garantía
Apple.

Teléfono 63 04 84 (noches).

REGISTRE CIVIL
(del 20-1a110-3)

Sóller

Naixements
- MIQUEL Caamaño Salorn, fill de Miquel-Angel i Isabel Ma. (21.1).
-ALBERT-ANTONI Segui Marroig, fill de Antoni i Ama Ma. (20.1).
-MARGAUDA Abraham Rodelas, filla de Sebastià i Ant. Ma. (28.1).
- BARTOMEU Trias Coll, fill de Joan i Ma. Rosari (30.1).
- MARIA DEL MAR Mas Ensenyat, tilla de Joan i Ma. Antonia (29.1).
- RAQUEL Forteza Coca, filla de F. Xavier i Aina Ma. (31.1).
-MARIA MAGDALENA Mestre Arbós, filla de Joan i Ma. Magda. (6.2).
- ANDREA Montis Cano, filla de Bartomeu-Joan i Magdalena (11.2).
- BARBARA Carreras Pizà, filla de Bartomeu-Joan i Magdalena (1 1 .2.)

-TERESA MARIA Cano Bestard, fill de Gabriel i Teresa Ma. (20.2).
-CARLA MARINA Pérez Pizà, filla de Manuel i Catalina Ma. (20.2).
- LAURA Garau Alcover, filla de Francesc i Francisca (7.3).
Matrimonis
-BERNAT RAMON Bauzà. Marroig amb CECIUA Socias Ensenyat

(20.1).
-ANGEL JOAN Pereira Frau amb LAURA M. Sáncez Coll (23.2).
- FRANCESC XAVIER Rueda Mollar amb M. ANGEL Aznar Muñoz (2.3).
- CEBRIA Cerezo Carrillo amb MARGALIDA Crespi Vicenç (2.3).
Defuncions
- Francesc XUMET RULLAN, 79 anys (26.1).
- Bartomeu FERRA BUSQUETS, 74 anys (31.1).
- Maria MARCUS BELTRAN, 73 anys (5.2).
- Josep MAGRO XUMET, 75 anys (12.2).
-Pere Lluc OLIVER OLIVER, 91 anys (22.2).
- Margalida RAMIS ARBONA, 86 anys (26.2).
-Vicenç RIPOLL JOFRE, 86 anys (1 .3).
- Magdalena MORELL CARDELL, 83 anys (3.2).
-Peggy CONSTANCE CORNELL, 76 anys (7.3).
- Leonor COLL PAYERAS, 74 anys (8.3).

Fornalutx

Naixaments
- MARINA Cella Busquets, filla de Jaume i Francisca (1 .3).
Matrimonis
- GUILLEM González Alvárez amb ELVIRA Fernández D. (12.2).

Deià

Naixements
- GABRIELA BELEN Sans Escarrer, filla de Alvaro i Aina Ma. (20.2).
Matrimonis
- JOAN RUSSELL Abrams amb MARIA del carme Olivares Alba (9.2).
Defuncions
- Geroni COLL BAUZA, 88 anys (11.3).

RECEPTES D'ANTONI PINYA

Panadesd'anyellambcabelld'angel
Ingredients

Per a la pasta
/Unatasseta d'oli d'oliva.
/Mitja tasseta d'aigua.
/El suc d'una taronja.
/La farina que necessiti (400 gr. aprox.)

Per al farcit
/150 gr. de cabell d'ángel.
/400 gr. de cam magra d'anyell (cuixa).
/Una fulla de tarongi.
/Pebre negre.
/Mig gra d'all.
/Un parell de gotes d'oli d'oliva.

Elaboració

De la pasta
- Posau en un bol I oli, l'aigua i el suc de la taronja i barrejau-hotot.
-Afegiu-hi paulatinament la farina fins tenir una pasta homogènia.
- Deixau-tovar mitja hora la pasta.

Del farcit
-Tallau la cam magra de l'anyell en daus i eliminau-ne el possible

greix.
-En un bol fregat amb un gra d'all, barrejau tots els ingredients del

farcit.

De les penades
-Feis les panades amb el farcit i posau-les al forn a una temperatu-

ra moderada ( 180°) durant trenta-cinc minuts més o manco.

ANUNCIS CLASSIFICATS

CLASES DE CERAMICA
Torno, Esmaltes, Gres.
Tel. 633524.

ALQUILO casa amueblada esti-
lo mallorquín, con jardin en afueras
Sóller. Ensefiat API.Te1.63 03 98.

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

SE ALQUILAN apartamentos
nuevos, amueblados y equipados
en la Plaça Constitució. Informes:
Tel. 63 1833.

SE VENDEN apartamentos dos
dormitorios, nuevo, amueblado y
muy céntrico. Tel. 63 1833.

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

COMPRAM MOBLES i qualse-
vol altra cosa rústica o antiga.
Pagam al comptat. Antiguitats
Antoni de Sa Coma (Jeroni Bishal).
Carrer del Vicari Pastor, 8. Telèfo-
nos 63.08.65i 63.07.68.

SE COMPRAN Y RESTAURAN
muebles y toda clase de objetos

antiguos. Teléfonos: 63.05.74 y
45.61.04.

COMPRARIA terreno en Seller
apto para edificar. Tino. 63.31.16.
Horario de 7,30 hores a 12,30 hores
yde 14 horesa 19 hores.

VENDO PEUGEOT 205 mat.
PM-AG. Tino.: 63.17.84. Llamar
noches.

COMPRO LEÑA procedente de
podas, talas y arrancamientos.
Preguntar por Miguel. Tel. 63.22.38.

VENC moto YAMAHA-DT. 80.
mat. PM-AH. Preu 100.000 Ptes.
Informes Telf. 63.10.97.

SE VENDE piso, muy céntrico.
Informes 63.14.04.

ES NECESSITEN un homo i un
al.lot jove per fer feina a jornal.
Tell. 63.19.34. Migdies.

ES VEN un Land-Rover modelo
curt, PM 4434-M. Informes: tel. 63

' 1299.

VENDO Güera 125-1C1C. Perfecto
estado. Matric. PM-AV. 15.000 kms.
Precio 350.000 ptas. Tino. 63.29.72

UNIVERSITARI dóna classes de
repas. EGB i BUP (català, materna-

tiques, llengua i literatura). Inform.
63.00.31de 13h. a 14h.

SE VENDE casa señorial con
jardin y garaje. Informes 63.14.04.

ES PRECISA al.lota per guardar
nin de 6 anys i ajudar a la casa, de
marc a setempre. Tfn. 63 37.48.
Vespres.

SE BUSCA dependienta 16 o 17
años que no vaya al colegio. Tino.
63.34.04.

ES DONEN classes de repas
d'Angles per a nins i nines d'E.G:B.
Tin. 632743.

ES NECESSITA un/a professio-
nal per estar a la cuina d'un Res-
taurant. Tfnç 63.19.52 i63.30.70.

ES DONEN classes de repas
d'angles a nins i nines d'EGB.
Informació 63.2T43.

SE VENDEN varios transforma-
dores 150-220 volts é 220-150 volts
de 600 wts. y de 10.000 wts. para
toda una casa. Precios interesan-
tes. Telk 63.06.77 y 63.14.40.

VENC vidrieres nord, antigues,
en bon estat. Tin. 63.00.86.



Personalitats de Macedònia i
TrAcia visiten Sóller

Des del passat mes de
febrer, concretament cia
cinc, es desenvolupa un
Curs de Costura i Brodat a
Can Dulce. Els altres anys
sols es realitzava el de bro-
dat, per() en aquesta ocasió
s'han ajuntat dues modali-
tats de manualitats.

Més d'una dotzena de
joves solleriques assisteixen
al curs cada dimarts i di-
jous. Són Margalida Alzina i

Margalda Frontera qui cui-
den la part de brodat, es-
pecialment el mallorqui, i
Catalina Colomar, Mimi, qui
s'encarrega de conduir la
part de costura. El curs du-
rara fins el mes de maig,
aproximadament, i si es se-
gueix amb el mateix entu-
siasme que actualemtn, el
curs que ve, es continuara
amb aquesta tasca.

La costura

Les assistents a costura

aprenen a manejar l'agulla,
tenint molt present qualse-
vol treball que es pugui rea-
litzar amb aquest instru-
ment: confeccionar-se o
arreglar-se roba senzilla, ro-
ba de casa etcètera, etcète-
ra...

No es tracta d'un curs
on es facin patrons, sino
que es passa directament a
Ia practica de fer roba útil i
senzilla: pijames, faldes,
bluses... i també aprenen a
manejar la màquina de co-
sir.

El curs de costura i brodat segueix
ben animat

M.I.

Aprenen a manejar l'agulla i la maquina de cosir, confeccionant peces de roba senzilla.

Vuit milions entre Sóller i Fomalutx

Conveni amb el CIM per a la
prestació de Serveis Socials

J.C.

Tant l'Ajuntament de
Sóller com el de Fornalutx
acordaren en les respecti-
ves sessions plenàries del
mes de marc subscriure
sengles convenis de
col.laboració amb el Con-
seil Insular de Mallorca
(CIM) per a la prestació de
Serveis Socials als res-
pectius municipis. La úni-
ca condició prèvia a la fir-
ma d'aquest conveni és
que cada Ajuntament ha
d'aportar una quantitat
consemblant a la que
aporta el CIM.

Pei que fa a l'Ajunta-
ment de Sóller, el CIM
aportarà la quantitat mà-
xima de 7.656.750 ptes.,
que es distriburran en la
forma següent:

-- 4.056.000 ptes. pel
desenvolupament dels
programes inclosos en el

Pla d'Acció Social de l'any
1991.

— 2.750.000 ptes. per
pagar el salari de l'Assis-
tent Social.

— i 850.750 ptes. des-
tinades al manteniment
del servei.

Fornalutx

Fomalutx, en canvi,
sera la primera vegada
que firmarà un conveni
d'aquest tipus, perquè
fins ara gestionava el ser-
vei a través de l'Ajunta-
ment de Sóller. Enguany
podrà invertir 539.325
ptes. procedents del CIM
en serveis socials:

— 275.000 ptes. servi-
ran per financiar l'Assis-
tent Social,

— altres 204.000 per a
Ia dotació dels programes,

— i 59.925 per les des-
peses ordinaries del ser-
vei.

Pizzen'a — Café — Croissanten'a

C/. Lluna, 5
Z' 630907 - 07100 SOLLER

SERVEI A DOMICILI

LI 	EXPOSICION Y VENTA:
C/. Hermano Bianor, n' 1

	garaje 	Lq: COLO
TALLER MECANICO 	 Teléf

TALLER Y SERVICIO:

ono 63.22.01

C/. Isabel, ri 124

OFERTA MES DE MARZO
GRANDES DESCUENTOS

Fiat "Unos" de 100.000 pts. hasta 150.000 pts.
Fiat "Tipo" de 100.000 pts. hasta 150.000 pts.
Fiat "Tempra" hasta 125.000 ptas.
Fiat "Fiorinos", todos los modelos, 100.000 pts.

SIN CONDICIONES

VENDO, Pisos a estrenar, en c/. Alqueria del Conde.
3 Dormitorios. 2 Baños. Hipoteca al 1 3,50 %.

EN VENTA, Aparcamientos y Locales Comerciales

Informes:Teléfono63 1357
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Turisme Can Duke  

J.C.

Dissabte passat, tal i com
va publicar Veu de Sóller, un
grup de 65 grecs varen visitar
Ia nostra vall. Es dóna la cir-
cumstancia que entre
aquests visitants hi havia im-
portants personalitats vincu-
lades al món turístic de les
regions de Macedònia i Irá-
cia (Grècia). Aquests turistes
d'excepció varen arribar amb
el tren de les 11 h. i varen és-
ser rebuts a l'estació pel Re-
gidor—Delegat de Turisme i
Medi Ambient, Miguel Nadal,
qui els va acompanyar fins al
Casal de Cultura on espera-
ven el Batle, Antoni Arbona, i
la Tinent-Batle d'Educació
Llúcia Oliver, a més del pre-
sident del Foment de Cultura
i la Dona, Adela Oliver, i el di-

rector del museu, Jaume En-
senyat.

Després d'intercanviar
unes paraules de benvingu-
da, l'Ajuntament va oferir un
petit refrigeri, consistent en
suc de taronja i coca amb
verdura, al pati del museu.
Miguel Nadal, organitzador
de l'acte va comentar que "di-
fícilment aconseguirem algun
turista a través d'aquesta de-
legació per -6 és fonamental
donar un bon tracte a ague-
Iles personalitats relaciona-
des amb el sector turístic per
tal de fer-los veure que a més
de platja i sol tenim alguna
cosa més a oferir. Hem fet la
recepció al museu perquè se
n'adonin de la vertadera àni-
ma del poble".

Entre els visitants hi havia
Ia Gobernadora Civil de la re-
gió de Calcidica, el Secretari

General del Ministeri per a
Macedònia i Tracia, el Presi-
dent de la Unió de Batles de
Ia regió de Calcidica, el Direc-
tor General del Ministeri de
Turisme per a Macedònia, el
Director General del Ministeri
de Desenvolupament i Fo-
ment per a Macedònia i Tré-
cia, el Director de l'Oficina de
Turisme de Grécia a Madrid,
45 batles de la Calcídica i va-
ris agents de viatge.

G.M.

En motiu d'acomplir-se el XXX-
VII aniversari de la mort de la poe-
tesa sollerica Francisca Alcover,
Ia comunitat sollerica va voler-Ii re-
tre un homenatge en la Missa ce-
lebrada el diumenge a l'Hospital.

Mn. Joan Pons, en l'homilia, di-
gué que "va ser una allota senzilla,
fidel a la fe baptismal, que, amb
l'ajuda de l'Eucaristia diària, con-
servé i perfeccionà el món com a

laica".
També dedica unes paraules a

l'aspecte literari de la personalitat
de Francisca Alcover: "ella fou una
dona d'intensa vida espiritual, arre-
lada en les meravelles que Déu
obrà en la seva vida, i manifestada
especialment en els seus poemes,
ressò literari de la pregonesa de la
seva fe".

Durant tota la celebració es
tengué present la personalitat de la
poetesa que "és model de vida,cris-
tiana".

Església

Dedicada una missa a Fca. Alcover
en l'aniversari de la seva mort

Cultura

Jaume Fuster donarà una
conferència dijous que ve

Redacció

Jaume Fuster, escriptor, serà a Sóller el proper
dijous on realitzarà una serie d'activitats culturals.

El mati el dedicarà als alumnes de BUP a l'Insti-
tut Guillem Colom, als quals els donarà una confe-
rencia.

A la tarda, a la Sala d'Actes de Ses Escolapies
donara una conferència pel públic en general, par-
lant de la seva obra i establint un col.loqui amb els
presents.

Jaume Fuster es autor de novel.les policiaques
com "De mica en mica", "Sota el signe de Sagitari",
"Llibre de les Tres Taronges", "L'anell de ferro".



-
"La gente que hace espejos conoce el misterio. No se hace un espejo a la vista del humano, sino que se sitúa a

Ia gente enfrente del espejo".

Objetos de vidrio y cristal en el
Casal de Cultura

Convocades les ajudes del 1991
per empelts de cítrics

El Bolletí Oficial de la Comunitat Au-
tònoma (BOCAIB) acaba de publicar la
convocatòria d'ajudes per a la recon-
versió de cítrics que gestiona la Conse-
lleria d'Agricultura i Pesca. Aquesta

convocatòria és la pròrroga de l'ordre
del 15 de febrer de l'any anterior, se-
gons la qual podia acollir-se a la sub-
venció qualsevol propietari de finques
de tarongers.

P.P.

L'objectiu 	 d'aquestes
ajudes es el de adequar la
producció de cítrics a la
demanda, disminuint l'oferta
de taronja primerenca i
augmentant loteria de la
tardana.

Subvencions i varietats

Les ajudes es concedei-
xen pels empelts proce-
dents dels vivers autoritzats
de cítrics o de parcel.les au-
toritzades per la Conselleria,
a raó de 250.000 ptes. per
cada hectkia empeltada o
de 600 ptes. per cada arbre.

Abans de ser empeltat, ca-
da arbre haurà de passar
les proves de "tristesa" que
realitzaran els tècnics de la
Conselleria.

Les soilicituds de sub-
venció poden ser presenta-
des per escrit durant tot
l'any 1991, adjuntant una
fotocòpia del DNI i NIF i una
còpia del plànol cadastral.
Les varietats objecte d'aju-
da són les següents:

• Taronja dolce: Na-
velate, València Late, Salus-
tonai Lane Late.

• Mandarins i de-
mentina: Hernandina, For-
tuna, Noyai Ei/anda/e.

• Aronja: Red Blush,

Star Rubyi Rio Rojo.
Llima: Bears.

Parcel.les autoritzades

Aquelles parcel.les auto-
ritzades per subministrar
empelts rebran una sub-
venció de 100.000 ptes.
quan siguin registrades en
el "Registro de Parcelas
susceptibles de producción
de Yemas para Sobreinjer-
tos", més una ajuda de 20
ptes. per empelt subminis-
trat. Per poder ser inscrites
en el Registre, cal que els
planters s'hagin empeltat
amb escudets autoritzats i
no hagin estat posterior-
ment re-empeltats.

Tercera Edat

Recomanacions de Protecció Civil
contra els perills casolans

Cordinara les actuacions en matèria de serveis socials

La Corporació aprova el Reglament
del Conseil municipal d'Acció Social

En el transcurs del Ple ordinari del
mes de marc, la Corporació aprovà la
proposta pel president de la Comissió
de Serveis Socials, Miguel Gual, per
posar en funcionament el Conseil mu-
nicipal d'Amie) Social.

Segons la seva definició, aquest
Conseil sera l'òrgan consultiu i de
participació de l'Ajuntament en totes
les qüestions referides a les seves
competencies a l'àmbit dels serveis so-
cials.

M.I.

Segons manifestà a Veu
de Só/ler el propi Mique!
Guai, aquesta proposta no és
més que la culminació de la
iniciativa del seu antecessor
en el càrrec, Josep Mora,
"per tal de coordinar les acti-
vitats municipals en matéria
de serveis socials". Segons
Guai, encara manquen una
série de tràmits burocràtics
que encara retardaran alguns
mesos la posta en funciona-
ment d'aquest Conseil.

Composició

El Conseil d'Acció Social

serà compost pel Batle, el
president de la comissió de
Serveis Socials, un represen-
tant de cada grup politic mu-
nicipal, l'Assistent Social, i un
representant de cada un dels
organismes següents: ASA-
NIDESO, Tercera Edat, Con-
seil Parroquial, Creu Roja,
Residència Nostra Sra. de la
Victòria, Conseil Insular, as-
sociacions de veins i associa-
cions juvenils.

Funcions

Les funcions d'aquest
Conseil són:

• Donar suport i coordi-
nar les organitzacions que

treballen a l'àmbit de l'acció
social.

• Preveure l'existència
de diner per invertir en acció
social en el pressupost ordi-
nari anual.

• Elevar propostes a
l'Ajuntarnent per a la planifi-
cació i coordinació de la poli-
tica de serveis socials.

• Impulsar la formació
dels professionals que treba-
lien dins aquest àmbit.

• Analitzar les actua-
cions i els resultats de les in-
tervencions en el marc de
l'acció social.

La Cooperativa millora la
infraestructura del seu solar

P.P.

A finals de la setmana
passada començaren les
obres de millora de la in-
fraestructura del solar on es-
tan ubicades les dependèn-

_ cies de la Cooperativa Agri-
cola "San Bartolomé", a la
carretera de Fornalutx. Els
treballs consistiran en la ins-
tal.lació de les tuberies i
embornals pel drenatge de

les aigües pluvials de les
teulades i del solar, que se-
ran aconduldes directament
al torrent; i l'anivellament i
acondicionarnent del pis del
solar, amb la col.locació
d'una primera capa de terra
compactada i una segona
capa de conglomerat asfàl-
tic.

Tot el solar

La nova capa de rodadu-

ra asfáltica cobrirà tot el so-
lar i assolirà una superficie
de 1.943 m2., amb un cost
que supera els tres milions
de pessetes, íntegrament fi-'
nanciats per la Cooperativa.

L'execució de les obres
ha estat encomanada a
l'empresa EMDECO, S.A.,
que aprofitarà la presència
de les màquines que realit-
zen el quitranat de la carre-
tera de Desviació per realit-
zar aquestes obres.

Veu local
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Arte Agricultura\

M.S.

Después que lsolde
Fiedler trabajara en la tera-
péutica y rehabilitación de
drogas y alcoholismo, recu-
rrió al camino del arte. En
primer lugar cultivó la pintura
al óleo y la acuarela, de don-
de pasó al arte fotográfico y a
la escultura. Posteriormente,
hace unos cuatro anos, pasó
a interesarse por la artesania
del vidrio y los espejos.

Las raices técnicas de su
arte hay que buscarlas en las

obras de Tiffany, amplia-
mente utilizadas en América.
Mediante su estilo especial,
Ias obras elaboradas con vi-
drio, minerales y plata resul-
tan objetos simbólicos y fan-
tásticos: lámparas, espejos y
bisutería.

'solde Friedler ha cele-
brado exposiciones en Ham-
burgo, Berlin, Bremen, Saar-

, brüchen, Nuremberg y Mu-
nich. Fue fundadora de la
asociación de arte "Mujeres
creativas" en Alemania y
promotora de intercambios
culturales entre Alemania y

España. Hace un año y me-
dio que lsolde vive en el Puer-
to de Sóller.

Frigga Christoph

Frigga Christoph, nacida
el 14 de marzo de 1942 en
Tübingen (Alemania), donde
estudió en la "Freien Kunsta-
kademie" y también en
Mannheim. Expuso entre
1970 y 1983 en Koln, Hanno-
ver y Bad Nenndorf. Desde
1984 vive en Hamburgo,
donde trabaja como pintora
libre.

J.S.

Tal com estava previst, el passat dijous hi
hagué molta animació a l'Associació, amb mo-
tiu de l'acte de Protecció Civil que dirigi el ser-
gent de la Policia Local Miguel Quetgles.

Tant el senyor Quetgles com el senyor Me-
dina, de la Comunitat Autònoma, llustraren
amb els seus conseils i recomanacions a tota
Ia concurrència. Les diapositives, molt ben
elegides per il.lustrar la gent major, serviren
per advertir dels perills als quals estan expo-
sats a la vida quotidiana. Els ponents contaren
diferents casos i fets verídics dels quais es
pogueren extreure importants conclusions en

profit de la seguretat de les persones majors.

Xerrada sobre història de Sóller

El proper dijous, dia 21, està programada
una interessant xerrada sobre la histbria de
Sóller. els seus molins, les seves fonts, les se-
ves torres de defensa, relíquies d'un passat
ben nostre que molt sovint es desconeix. L'au-
tor de la xerrada serà Plàcid Pérez, Llicenciat
en Història per la universitat de les Illes Ba-
lears, seguidor de les curolles historiques de
son pare, en Francesc Pérez i Ferrer, i conei-
xedor dels aspectes més inédits de la nostra
história. Serà a les 4,30 del capvespre, en el
local de la Tercera Edat de Can Cremat.       

CD
CADOSTIlt

NOVETATS EN MODES
PRIMAVERA- ESTIU

PER A RECENT NATS, INFANTS I JOUES
Isabel Il, 4 - Teléf. 63 35 56 - SOLLER 

EL MUSEU BALEAR DE CIÈNCIES
NATURALS CONVOCA UNA PLACA
RETRIBUÏDA PER A TREBALLAR

AL JARDI I AL MUSEU
El "Museu Balear de Ciències Naturals" posa en marxa una convo-

catbria per cobrir una plaça de feina al jardí i museu.
Els interessats poden enviar "currículum" a l'apartat de correus n°55

de Sóller, o presentar-se personalment a l'edifici del Camp d'en
Prohom segons el següent horari:

Dies 16 i 23 de marc, de 17 h. a 20 h.
Dies 17 i 24 de marc, de 11 h. a 13 h. Abiec cE 'e a 5 ce .a maCrLgada          



Caretes antigis per als sollerics? Parlem de ferns
Brierley Newton (*)

Els matins clars un núvol baix, blanc i ben carac-
terístic, s'escampa per damunt Sóller. Prové d'un
fumerol espès i Ilargarut que crema a una muntan-
ya cap al nord. Que potser es tracta d'algú que
crema? No, el fet és que tots cremam, en un cas tí-
pic de pol.lució inversa. Així, com si es tractés d'un

Los Angeles en miniatura, l'aire fred de les muntan-
yes pressiona i reté l'aire calent a prop d'enterra.

Parlam de l'infame abocador de Sa Figuera.
Crema durant vint-i-quatre hores al dia a unes tem-
peratures baixes, molt perilloses, i enverina l'aire
que respiram.

Sin un ocell travessa un mivol de gas &Mc mor al cap de pocs minuts.

L'Hospital
Biel Vila

En es carrer de l'Hospital
hi ha una residència
que viven en convicència
fins que els arriba es final.

Es final d'una carrera.
carrera per uns amarga,
per uns curta, altres I larga;
alla estan tots a l' espera
les arribi s'hora darrera,
final de sa seva tasca.

Viven amb pai i concórdia
es qui no són mal sofrits,
vivint com a bons amics,
es qui paguen, que són rics,
pagant per esser servits,
qui no de misericórdia.

Es pobre no paga estatge,
tothom viu amb harmonia,
allà se fan companyia
fins que els arriba es dia
que fan es darrer viatge.

Glosa

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 63 01 32

Santioume, 7- Teléfono 63 12 86
FABRICA: Meta, 48 - Ca 'n Tabalet- Tel, 63 06 5110

AVIS
C.I.M. 	 C.N.C.
N.P.P. 	 I.P.F.
C.F.C. 	 M.P.C.
L.R. 	 E.A.

RESTAURANTE

CAN BIGOTE
Ofrece su carta de: Pulpo gallega, salpicón,
chuletón Avila, pescado fresco, paletilla.

Jaime Torrens, n* 7 - Pto. de Seller. Tel. 633715

Espejos de Fantasía
Y

Objetos de Vidrio
Y

Cristal

lsolde
Fiedler

Pinturas
de

Mitos
Frigga Christoph

Museo de Roller

de22.3.91, 19.30h.
hasta 3.4.91

Museo de Sóller, calle de Mar   

41#

old
	_-----/A

ifftra agtereauu
RAPE AL CAVIAR

TOURNEDO ROSSINI

Música en vivo. Guitarra española

jalete6onwi5, /6 -a 6 z6n
„Pert de Seer

	---414r 4! 	
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Veu d'Església

En memòria de
Francisca Alcover

LI. Lladó, J. Simonet, J. Pons (*)

El dia 10 de març de 1954, als 41 anys, moda a Sóller Na
Francisca Alcover Morell. Ara som a punt de celebrar l'aniversari
de la seva mort, esdeveniment que dóna 1/oca aquest escrit.

Quan pel novembre de 1988, l'equip de preveres de Sóller
vat-ern iniciar Is gestions -suggerides per un grup de laics de
les nostres parròquies- de cara a introducir la causa de beatifi-
cació de Na Francisca Alcover i Morell, de "Ca 'n Perús" (C/. de
Sa Lluna, 80) el que varem fer tot d'una va esser recollir l'estat
d'opinió dque sobre aquesta iniciativa hi havia entre els sacer-
dots sollerics o entre els qui havien exercit el seu ministeri a la
vall. Dentre les vint i quatre persones consultades, només trs va-
ren estar-se de respondre i entre les respostes rebudes le con-
testa unanime fou la bona acollida a la consulta feta i el suport
promès a la iniciativa empresa.

Dels trets que més destacaven la vintena de respostes acon-
seguides i agraides en el seu moment i ara des d'aquí, voldríem
esmentar les següents:

Intense vida espiritual

De pregaria personal i litúrgica. Aquesta qualitat de vida la va
manifestar especialment en els seus poemes, ressò literari de la
pregonesa de la seva fe.

El Papa Joan Pau II, en una de les seves poesies, parla d'aquella
dona anònima que va sortir de la multitud per eixugar el rostre de
Jesús quan aquest pujava al Calvari. D'aquesta dona anònima, que
la tradició anomena "La Verônica", diu el Papa: el teu rostre va nèixer
d'Aquell que tu miraves". Fixant l'ullada en aquella presència, aquella
dona va arribar a ser algú, va perdre el seu anonimat per prendre un
rostre i un nom, talment Maria Magdalena el mati de Pasqua. Aixima-
teix, idò, Na Francisca Alcover no va fer de la seva vida el resultat
d'un pensament seu, d'un esforç personal, sine) que és un fruit de la
presència de Jesucrist, que és gracia.

Madurada pel dolor

Diversos soscaires de diferents tipus i especialment la malaltia, la
ceguesa, la Varga agonia i la mort jove la feren una dona forta: "quan
som febles, és quan som vertaderament forts", diu St. Pau. D. Gui-
Hem Colom es un poema publicat amb motiu del seu traspàs.

"cessi avui la complanta inconsolada,
calli la vana pompa atrafegada
de/mOo davant la teva excelsa mort:

al feu traspàsheroiC tan sols comporta
la palma de l'antigadona forta
¡la pregaria ungida amb el record".

Sentit eclesial i Apostòlic

Vivia i sentia amb la seva església, i res que fos de la parròquia
era estrany, aixi va donar a la seva virginitat un sentit fecund en
l'apostolat. Com algú ha dit "Maria va esser verge perquè fou mare".
La virginitat consagrada és aquella que engendra vides noves per la
gracia de la fe. Na Francisca va esser un instrument del qual Dés es
va servir per arribar als joves a través de l'Acció Catòlica que va pre-
sidir, als infants a través de la catequesi, als malalts, als mitjans de
comunicació, etz.

Un altre any el seu aniversari ens dóna l'oportunitat de la "prega-
ria ungida amb el record". Tant de bo que hi hagués un seguit d'ini-
ciatives per mantenir viva dins el nostre poble i dins la nostra parr&
quia, la seva memòria, especialment entre els joves pels quals tant
va treballar. I vulgui Déu que un dia l'Església ens pugui oferir com a
intercessora i model de vida cristiana la verge Francisca Alcover i
Morell.

(•) Llorenç Wok), Joan Simonet i Joan Pons rectors solidaris de les
parròquies de Sóller.

Amb quin tipus de verí in-
fecta l'abocador l'aire? En pri-
mer Hoc, amb el gas cbric que
cada dia es desprén de les
bosses de ferns (de clorur poli-
vinil) seria bo que recordéssim
que, durant la Primera Guerra
Mundial, el cbr va ser el primer
verí utilitzat com arma química.
Després, segons el que es
cremi, potser amb dbxid de sul-
fur, provinent dels frigorífics que
s'han llençat, el qual es des-
compon en fluor i dor, que con-
tenen alhora hidrocarburs satu-
rats o parafines en suspensió.
Sense deixar de banda el gas
que es desprèn de les ampolles
de plastic dels refrescs (polieti-
le), i el poliureta. (plastic escu-
mós), a part de molts altres ga-
sos que encara no s'han analit-
zat. Tots cremen al mateix
temps, en harmonia. I els gasos
esmentats només són alguns
exemples.

De fet, l'abocador de Sa Fi-
guera no només ens enverina
l'aire. Els residus liquids
d'aquest atac a la salut pública
es filtren enterra i al mantell
freatic de les aigües subterrà-
nies, A més, no oblidem que
molt a prop de l'abocador hi ha
un torrent que s'encarrega de
transportar una bona dosi
d'aquesta "sopa química" cap al
Port, on s'ajunta amb totes les
altres deixalles.

El que això ens suposa,
amb totes les conseqüències,
als qui respiram aquest aire i
bevem aquesta aigua diaria-
ment és difícil d'especificar. La
medicina medi ambiental és
una ciència relativament nova i
molt, molt complexa. Evident-
ment, tant els carcirbgens com
altres verins que es troben al
medi ambient no ens mataran
demà mateix, fins i tot potser
trigaran vint anys, per() el que sí
sabem certament és que si un
ocell travessa un núvol de gas
cbric mor al cap de pocs mi-
nuts.

Per tal de mesurar l'abast
del problema a la nostra vall
(que afecta tant els éssers hu-
mans com el bestiar), seria molt

respirar el mateix núvol verinós.
Aix?) sí que és una bona solució,
ono?

Sens fa difícil de mantenir la
calma i l'objectivitat davant tota
aquesta indiferència oficial i
administrativa envers la salut
pública (ens referim a la nostra
salut i a la dels nostres fills), es-
pecialment quan la vertadera
solució del problema -la creació
d'una central de tractament de
ferns adequada al reciclatge-
no costada gaire de construir ni
de mantenir, donaria feina al
poble i, a la Ilarga, fins i tot po-
dria resultar econòmicament
beneficiosa per a l'Ajuntament.

No podem fer sinó esperar
que la gent de Sóller, a les pro-
peres eleccions, faci de l'abo-
cador de Sa Figuera un dels
punts més reivindicatius. Des-
prés de tot, afecta tots els és-
sers que respiren.

Un personatge de la novel.la
"Daddy", de l'autor Loup Du-
rand, diu: "Anem cap a Sóller. El
pare diu que és el Hoc més pre-
ciós del mewl". Aim') era abans,
quan tots podíem respirar-hi
tranquils, i fins i tot nedar al
Port.

Aquest article, de Brierley
Newton, va aparèixer en anglès
al Mallorcan Reader aquest mes
de febrer.

necessari de fer un estudi se-
rbs sobre l'augment del nom-
bre de defectes congènits, de
casos de cancer i de persones
amb problemes respiratoris.

Què fa l'Ajuntament de
Sóller per posar remei a aquest
infern que cobreix uns quinze
mil metres quadrats? L'Ajunta-
ment té un pla, que consisteix
en enviar els ferns a la nova
central de tractament d'es-
combraries de Son Reus, als
afores de Ciutat. Quan, però?

Bé, quan es construeixi aquesta
nova central. I això, quan sera?
La resposta oficial a aquesta
pregunta ha estat sempre i en-
cara és ben clara: prest, molt
prest. I aquesta central, quin
sistema de tractament durà a
terme? Es reciclaran les es-
combraries? No gaire. Dels
ferns organics en faran fertilit-
zants. La resta es cremarà o es
transformarà en electricitat.
D'aquesta manera la gent de
Son Reus haura de suportar i



INGRESSOS:

Ptes.
Imposts directes 	 7.809.161
Imposts indirectes 	 3.021.361
Taxes i preus públics 	 4.410.725
Transferències estatals 	 5.194.047
Ingressos patrimonials 	 553.218
Transferències de capital 	 1.774.000
Passius financers 	 8.945.547

TOTAL 	 1.708.059

DESPESES:

Rtes.
Personal 	 11.406.520
Compra de béns serveis 	 5.411.733
Transferències 	 491.010
Inversions reals 	 14.279.352
Passius financers 	 119.444

TOTAL   31.708.059

Poliesportiu de Sa Rutiana, Xarxa de clavagueram i aigua potable, Ajuda a Domicili, Pla d'Acció Social, i Millorament de Façanes són les inversions -
que preveuen els pressuposts d'enguany.

Els pressuposts ascendeixen a 32 milions,
quasi el doble que l'any anterior

Els pressuposts en xifres

E

PROXIMA INAUGURACION
(una nueva gimnasia pasiva)

	Stauffer 	
Agil, Esbelto, Fácil, Divertido

CENTRO DE RECUPERACION

ALA D'OR
Informacion y horas de 8h. a 15h.

C/. Palou, n ° 17 - 2°

Teléf. 63.30.91 — SOLLER

Augmenta la plantilla de personal municipal
Amb l'acord de crear i dotar eco-

nòmicament una nova plaça de funcio-
nari de radministració especial, l'Ajun-
tament de Fomalutx ha incrementat
fins a quatre el número d'empleats de
Ia seva plantilla. Aquesta nova plaça,
inclosa dins el grup E del cos de fun-
cionaris, sera coberta de forma interina
per Jaume Vicens Ramon, que fins
ara treballava a l'Ajuntament com a
contractat laboral, fins i tant no es pro-
veesqui la plaça per oposició.

Els altres funcionaris són Fran-
cesc-Valenti Rufian, administratiu

habilitat com a Secretan, Antoni An-
dreu, que cobreix varies funcions com
Ia de saig o la d'operari de la recollida
del fems, i Joan-Carles Arbona, que
exerceix també comesos múltiples.

Personal laboral

L'Ajuntament de Fornalutx compta,
endemés, amb dos contractats labo-
rals que treballen a temps parcial. Són
Joaquim Ozones, arquitecte contrac-
tat des del mes passat per informar els

expedients d'obres; i Guillem Puig,
que exerceix les funcions d'auxiliar a la
biblioteca municipal muntada a les Ca-
ses de la Vila.

Deu milions

El manteniment del personal fun-
cionari i laboral en actiu suposa per a
l'Ajuntament unes despeses anuals xi-
frades en 10.300.000 ptes., equivalents
al 33% del pressupost ordinari de l'any
1991.

Veu de Fornalutx
	 Veu de Mier / 15 de marc de 1991

Aprovats per unanimitat
els ingressos i les despeses

prevists pe11991

El dia 4 de marc, el Consistori de Fornalutx
celebrà un Ple Extraordinari en el transcurs del

qual s'aprovaren els pressuposts ordinaris
corresponents a l'any 1991. El pressupost, que

fou aprovat per unanimitat, presenta enguany
iombroses novetats respecte a l'any anterior. La

primera d 'elles és el notable increment
econòmic global, que passa dels 18 milions de

l'any 1990 als 31 milions de pessetes d'enguany.
Altre aspecte destacable és l'increment de la

plantilla del personal municipal, que passa a ser
de quatre funcionaris i dos contractats laborals.

El tercer aspecte és la gran quantitat de diners
destinats a inversions reals, que representen

gairebé la mitat del total del pressupost.
Finalment, cal destacar que és la primera
vegada en molt temps que l'Ajuntament

haurà de fer front a l'endeutament econòmic,
motivat per un préstec de quasi nou milions de

pessetes.

Nou milions d'un prestec amb
el Banc de Crèdit Local

Plàcid Perez

Enumerats en ordre descendent, la major quantitat de diners que
ingressarà l'Ajuntament de Fomalutx procedeix d'un préstec a llarg
termini amb el Banc de Credit Local, que ascendeix a ia suma de
8.945.547 ptes. i que es formalitzarà dins aquest any.

El segueixen en importancia els Imposts directes, com són l'impost
de circulació de vehicles, la contribució rústica, la contribució urbana, i
d'aftres. Enguany, la contnbució rústica sera incrementada en un 50%
sobre la base imponible, mentre que la urbana només pujara un 1%. Per
impost de circulació, Fomalub( ingressarà 1.150.000 ptes., i per contribu-
ció urbana 5.118.334 ptes. Com a ingressos figuren a continuació una
partida de 5.194.047 ptes., que es el diner que tranferire enguany l'Es-
tat central al municipi en concepte de cooperació.

Les taxes i preus públics suposen una bona tallada dels ingressos,
ja sien per clavagueram, aigua potable, recollida del fems, presentació
d'instàncies, obertura d'establiments, entrada de vehicles i d'altres.

Els imposts indirectes ascendeixen a poc més de tres mgions, la
majoria dels quals corresponen a ingressos per sollicituds de Ilicencies
municipals d'obra.

Les transferències de capital comporten uns ingressos de
1.774.000 ptes., que corresponen a aportacions d'altres organismes
públics obtinguts mitjançant convenis de col.laboració: 1.123.000 ptes.
procedents de l'INSERSO per a la prestació del servei d'Ajuda a Domicili;
530.400 ptes. del Conseil Insular per al desenvolupament del Pla d'Acció
Social; 60.600 ptes. de l'INSALUD pel manteniment del centre sanitari; i
60.000 ptes. del Ministeri de Justicia pel manteniment del Jutjat de Pau.

El darrer concepte, en fi, són els ingressos procedents de l'explota-
ciô dels bens de propis; es a dir, els interessos bancaris, l'arrendament
de Sa Comunai I 'explotació del mercat. ingressaran 553.218 ptes.

Quasi la mitat per inversions reals
En el capitol de despeses, destaquen per la seva importan-

cia les Inversions reels, que suposen gairebé la mitat del
pressupost. Aquestes inversions es gastaran en els projectes
següents:

• 8.945.547 ptes. pel Pla de Sanejament, es a dir, per la
instal.lació i millora de la xarxa d'aigua i clavagueram, equiva-
lent al 20 % del cost total que aporta l'Ajuntament.

• altres 2.366.005 ptes. pel Pla d'Equipaments Esportius, o
sia, el 33 % que aporta l'Ajuntament per a la primera fase de la
construcció de la nova pista poliesportiva de Sa Rutlana.

• 1.123.000 ptes. per a la prestació del Servei d'Ajuda a
Domicili que, com s'ha dit abans, aporta integrament l'INSER-
SO.

• 1.060.800 ptes. per al desenvolupament del Pla d'Acció
Social, financiat al 50 % pel Conseil Insular.

• 784.000 ptes., corresponents al 5 % que aporta l'Ajun-
tament al Pia de Millorament de Façanes que convoca la Con-
selleria d 'Educació i Cultura.

Segueix en importancia el capitol de Personal, amb unes
despeses de quasi 11,5 milions. D'aquesta quantitat, un milió
està destinat a sous dels regidors i despeses de representació,
I la resta al pagament dels sous dels funcionaris municipals.

La Compra de bens i serveis, que inclou el manteniment
dels serveis i la conservació ordinaria d'edificis i de vehicles
municipals, ascendeix a 5.411.733 ptes.

La següent partida són les Transferencies, en forma
d'aportacions o subvencions a organismes i entitats: Federació
d'Entitats Locals, Serpreisal, Guarderia infantil, Creu Roja, Ter-
cera Edat, Centres Docents, etc.

Finalment, hi ha un petit remanent de 119.444 ptes. que co-
rresponen als interessos i amortització del préstec a 15 anys de
quan es feren les obres d'acondicionarnent del cementiri.
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El Secretari afirma que no han deixat parlar als seus amics sollerics

Manuel Pérez Ramos: "L'ecologisme del B e6ie is una
nortina de turn per amagar les irregularitats del Lar Bell"

Jaume Casasnovas

Per altra banda, està escrit i
signat per la Comissió de Govern
de dia 31 de juliol del 1987, quan
Perez Ramos va ser nomenat
Conseller, la següent Iloanca cap
a la seva persona: "En su tud, la
Corporación, por unanimidad y en
votación ordinaria, acuerda felicitar
cordialmente al Ilmo. Sr. Don Ma-
nuel Pérez Ramos por su nom-
bramiento y hace votos para que
coseche innumerables éxitos en
su nuevo puesto de conseller del
CIM, a la vez que espera y desea
vivamente que todo ello redunde
en beneficio de Mallorca y de este
municipio de Sóller; otorgándole
gustosamente el preceptivo per-
miso establecido para el desem-
peño de dicho cargo electivo, que
podrá compatibilizar con sus acti-
vidades de Secretario General y
Director del Servicio de Coordina-
ción de este Ayuntamiento".

Els motius

Veu de Wier.- En aquells
moments era tan be i, ara, és tan
dolent... Ens pot explicar el motiu
de la desavenència entre el Batle,
Antoni Arbona, i vostè?

Manuel Pérez.- Obviament
que sí La nostra enemistat ve
com a conseqüència del túnel de
Sóller, quan el 20 d'octubre del
1988, el plenari es va decantar per
Ia proposta presentada per Antoni
Cuart. Poc després em vaig reunir
amb alguns dels membres de la
majoria municipal per redactar
l'acta, amb la intenció que reflexàs
punt per punt tot quant havia suc-
cell. El Bade, fort i no et mogul's,
es va proposar canviar l'acta i es-
criure que havia sortit elegida
l'opció del senyor Caldés.

V.S.- Però ell no va dirigir el

M.P.- Això es important. Ell no
va dirigir aquell ple perquè es va
considerar part afectada, quan en
realitat era l'Associació Hostelera
qui tenia accions en una de les
opcions, i no ell. El Bade, des del
públic, va voler intluir en la decis-
sió i després manipular la redacció
de l'acta. No ho pogué fer, i no
mho ha perdonat

V.S.- Sembla que esta en
contra del Port Esportiu...

M.P.- Si, el Balle ara es decla-
ra ecologista i diu que no vol Ports

Esportius, perd ell mateix va
acompanyar a persones de l'em-
presa del senyor Caldés a Ses
Puntes per veure els terrenys on
fer un Port Esportiu. El d'ara no li
va be porqué es el que proposa
Antoni Cuart, pert) el d'abans era
be perquè era de Caldés.

V.S.- Quines creu que són les
intencions d'Antoni Arbona quan
actua d'aquesta manera?

M.P.- El Bade és un gran es-
pecialista en fer cortines de fum
per amagar les seves malifetes 4

en aquest cas, crec que vol ama-
gar la pressumpta irregularitat de
l'hotel Mar Bell. Li agrada fer-se la
víctima.

Els funcionaris

V.S.- Com veu l'actuació dels
funcionaris a partir del moment
que va deixar d'assistir a L'Ajun-
tament?

M.P.- La seva actuació no
m'ha sorprés en absolut. Sabia
perfectament con reaccionarien,

perquè els conec a tots com a la
meva familia. A lAjuntarnent no es
pot dubtar que hi ha molts bons
professionals que ho demostren
cada dia. Dels que no estan indo-
sos en aquest grup, val més no
parlai-ne.

Els amics

V.S.- I la gent del poble i els
amics?

M.P.- Als amics que tend a
Sóller, que són molts, no els han

deixat expressar els seus senti-
ments. Han intentat inculcar-los el
síndrome de Manuel Perez Ra-
mos, perd no ho han aconseguit.
Esk segur que si no han recone-
gut la feina que he fet, és perquè
no els han deixat parlar.

V.S.- Considera que la seva
gesti6 va ser bona pel poble de
Seller?

M.P.- En moltes ocasions es
varen estalviar un munt de mitions
gràcies a la meva gestió. Concre-
tament, record un fet: un perm's

d'obres mal donat per lAjunta
ment hagués costat una millonack
al poble; jo vaig intervenir i no
costar quasi res, ¡Jere, em va dui
més de sis messos de feina.

La paga

V.S.- Guanyava molt el Sacre
tari de l'Ajuntament?

M.P.- El Secretari sempre VE
guanyar el que li tocava. Els da
rrers quatre anys vaig tenir el mei.
sou congelat per própia decissió
quan venia un augment, jo el re
nunciava.

V.S.- Qualque cosa devia co

MP.- Des del dia 4 de juny de
1990 no he cobrat ni una frisk
pesseta, ni tampoc he costat res 6

les Cases de la Vila. Per no havei
rebut, ni tan sols vaig rebre la pa
riera de Nadal.

El futur politic

V.S.- Fa comptes presentar-se
candidat a les pròximes elec-
cions?

M.P. - Tot dependrà, però en ei
cas que tomi presentar-me per al-
gun grup, ho faré per un partit
gran, mo per cap partit petit

V.S.- Està content de la tasca
feta com a responsable de Fo-
desma?

M.P. - Estic molt content de la
tasca feta. Quan jo me'n vaig fer
càrrec, Fodesma era un projecte
en el que quasi ningú hi creia.
Avui, Fodesma es una institució
que l'hem feta entre tots plegats 4
lògicament, jo tambo hi he posat
el meu granetd'arena.

Tomará

V.S.- Tornará a Sóller, senyor
Perez?

M.P.- Jo tend la meva plaça a
Sóller i a més 	 Sóller és el
meu món i una part molt important
de la meva vida Som tan solleric
com el que més, i mai renunciaré a
aquest bocinet de terra que tantes
alegries m'ha donat. Jo, a Sóller,
dec molt.

V.S.- Vol afegir res més?
M.P.- Voldria donar les grácies

a tots eis que m'han donat corat-
ge i han tingut fe en mi. Es impor-
tant deixar les endúrries enrere i
veure sempre la part positiva de
les coses. A tots cgs que m'han
criticat, no els guard cap rencor.

Com bé recordaran els nostres lectors, al primer nú-
mero de la Veu de Stiller els oferírem una entrevista amb
Ia persona que en aquells moments era Secretari de
l'Ajuntament, Manuel Perez Ramos.

Avui, Manuel Perez Ramos encara conserva la plaça
de Secretad de les Cases de la Vila, malgrat no assisteixi
al seu Hoc de treball i estigui dedicat a la feina de parla-
mentari i conseller del Conseil Insular.

Es de tothom coneguda la trajectòria del senyor Pe-
rez mentres va desenvolupar la seva tasca com a funcio-
nan municipal.

D'ell es diu que va posar ordre dins l'Ajuntament, pe-

rò també que feia el que li donava la gana; d'altres l'han
catalogat com la persona professionalment més prepa-
rada dins l'administració municipal i, de fet, ha estat l'as-
sessor de vàries institucions i d'altres secretaris d'Ajun-
taments.

Fins un determinant moment, va ser alabat per l'ac-
tual Batle com una persona extraordinària; però, un bon
dia, la truita es va capgirar i quasi arribaren a les mans. El
menyspreu i la rancúnia varen fer acte de presencia fins
al punt d'arribar a l'humiliació personal i a ser-li obert
d'un expedient disciplinan per part del Batle, al.legant
que no compareixia al seu Hoc de treball.

"Mai renunciaré a la plaça de Secretad de l'Ajuntament de Saar". 	 "Si me torn presenter candidat a les próximos eleccions, ho far() dins un
partit gran".



FITXA TECNICA

Allneecions:
Saller: Juanjo, Sanchez (Aljama min.
62), Nadal, Brugos, Bestard, Martín,
Cladera, Edu, Tuduri, Allons (Carme-
ame  80) i Baltasar
Ferrloiense: Campos, Tenerife, Ma-
nolo, Germán, Reynés, Kapon, Felix,
Castro, Sampol (Tomi min. 77), Za-
noguera i Tut.

Arbitre: Sr. Martínez Tauste. La seva
actuació fins el minut 89 fou bastant
aceptable, parti un clar penal da-
munt Bestard, el va convertir en taita
indirecta dins Varea, que hagués es-
tat una jugada clau pel resultat final,
per lo que la seva actuació va que-
dar totalment deslluida. Mostra tar-
ges grogues a Edu i a Torni.

Inbidencies: Dia del Club a Can
Maid, amb lo que va essor la millor
entrada de la temporada, deguda en
gran part, per la gran assrstencia de
seguidors visitants. Dia de mat de
sol i temperatura de tot primaveral.
Terreny de joc en bones condicions.

Trofeu
Regularitat90-91

Partit
Sóller - Ferrioiense

Punts
BESTARD 	 3
BRUGOS 	 2
CLADERA 	 2
ALFONS 	  1

General
BESTARD 	  26
TUDURI 	 23
MARTIN 	 20
BRUGOS 	 29
Patrocina:

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Ibiza- Cardasse,. 	
Ferverias - Cala D'Or 	
Alcúdia - P.D.S. Eulalia 	
Isleño - Portmany 	
Alaró - H. Isla Blanca 	

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

1	 a

SOLLER - Ferriolense 	
San Rafoel - Alayor 	
Ployas Calvin - Saisi&
A. Baleares - B. C. Millor
Arenal - Poblense 

I

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

At. Raismes 	 28 	 17 10 1 41 10 44+16
Mayas  	 29 	 16 10 3 59 18 42 +14
Ibiza 	 28 	 17 7 4 41 14 41 	 +13
Pol:dense 	 29	 13 10 6 29 20 36 	 +8
Cala D'Or 	 29	 12 11 6 34 26 35 	 +5
Rocha C. Millor 	 29 	 14 6 9 41 27 34 	 +6
Ferrerías 	 29 	 11 10 8 30 28 32 	 +2
Ferriolonse 	 29 	 10 11 8 35 33 31 	 +3
Mayor 	 28 8	 12 8 33 24 28
Sán 	 28 	 11 6 11 31 30 28 	 +2
SOLLER 	 29 9	 10 10 21 24 28 	 -2
Cardessor 	 29 8	 11 10 34 36 27 	 -3
P.D.Sta. Eulalia 	 29 	 10 6 13 24 27 26 	 -4
Isleño 	 28 9 	 8 11 28 37 26	 -4
Arenal 	 29 7	 9 13 32 31 23 	 -5
Alaró 	 29 	 10 2 17 32 54 22 	 -8
Portmany 	 28 6	 8 14 33 51 20 	 -8
Son Rata& 	 29 5	 8 16 30 55 18-10
A1cúdia 	 29 6	 6 17 28 58 18-12
H. Isla Bionca 	 29 4	 7 18 22 55 15-13

Comunica als seus clients i amics
Ia próxima reapertura a partir
d'avui 15 de març, i ofereix

Ia seva carta variada

Passeig Platja d'En Repic, n°38
Teléfono 63.14.06 - Port de Saler *Procoloe

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

arna
flDROGUERIA

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

ca•rtioliver
Victòria, 1 - Tel. 63. 1 2.88

Fox: 630334

Refeim MATALASOS
DE LLANA

Recollida i entrega
domiciliaria

a 	 Veu esportiva
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El partit de diumenge pas-
sat va cumplir amb lo que
es preveia, amb bon joc,
amb emoció i amb un re-
sultat que no es va merbi-
xer el Saler. Els pals de la
porteria visitant veren com
per tres cops, el remats
sollerics no entraven dins
les xarxes i per tant, la vic-
tòria es negava al qui va
fer mes mèrits per asso-
lir-la. Lo més positiu des-
prés de tot, fou els ja 500
minuts d'imbatibilitat de
Juanjo.

El "tractor Bestard tom6 esser l'amo. Dos tirs al pal i un penal clar no
	

En Miguel Cladera va jugar un dels partita mes complets amb el Sóller. Un tort tret al pal I imams rnedit que
assenyalat El seu liderat al Trofeu CAMEL no es una casualitat. 	 acabit flambé estavallat al travasser, posaren ai cor a un fil als espectadors  salience.

o 

Bon partit a Ca'n Maiol. Martinez Tauste privà al Sóller d' una pena máxima (minut 89).   

Els pals salvaren al Ferriolense  
Ferriolense          

Andreu Vivas

Nico presentava quasi el
mateix onze que vuit dies
abans, menys la baixa forçada
de Rodriguez, que es va girar
un turmell, coberta per Tuduri
que d'aqueixa manera torna-
va a l'equip titular. Si bé l'atac
solleric només estava com-
post per Alfons sol en punta,
el Sóller anava arribant sovint
als terrenys del Ferriolense i
dominava amb claretat el
centre del camp. Dins el pri-
mer quart d'hora es va arribar
tres cops, un dels quais, al
minut 8, un gran tret de Cla-
dera va pegar al travasser i
va preveir lo que després
passaria, es a dir, un domini
que no es va traduir en gol.

Corria al minut 33 quan
Cladera treu una falta medida
al cap Bastard que es torné
estavellar al pal, per segona
vegada. Aqui va acabar el
domini solleric i els visitants
agafaren les brides de l'en-

contre fins al descans, amb
dues jugades de perill als mi-
nuts 35 i 38, amb un cop de
cap de Sampol i un tret de
Iluny de Castro, que no ten-
gueren conseqüències.

Minuts de tranquilitat

EI començament del se-
gon temps, fou d'una relativa
relaxació que propicià un petit
estirament de finiees del Fe-
rriolense, si bé la seva peça
més important amb atac, no
va poder fer quasi rés dagut
al bon marcatge de Xus Bru-
gos que no el va deixar ma-
niobrar en tot l'encontre. Ben
aviat torné agafar el domini el
Sóller i fins a la fi del 90 mi-
nuts va tenir al seu rival contra
les cordes.

Bestard toma estavellar
una pilota al travasser

L'atac solleric malgrat no
fos nombros era inquietant i
Alfons feia una bona tasca

per davers els dominis defen-
sius del Ferriolense. Resqui-
llant la mitja hora de la segona
part, la sort es girà en contra
del locals per tercer cop i un
gran xut de Bestard, tornava
esser repel.lit per la fusta.

Un clar penal no fou
assenyalat per l'arbitre

No va acabar aqui el pro-
tagonisme d'en Miguel, ja
que a un minut per la finalit-
zació va esser objecte d'un
clarissim penal, que incom-
prensiblement l'arbitre estimé
com a falta indirecta dins la
sorpresa de propis i estranys,
ja que el jugador solleric fou
tomat clarament (i en Bestard
no es tan facil de tomar). La
falta es va Ilançar sense con-
seqüencies i amb 5 minuts de
descompte el partit va acabar
com va començar, amb l'em-
pat inicial.

Els dos equips agrairen
des de el centre cel camp, el
recolzament de les seves

respectives aficions i en certa
manera el public va sortir sa-
tisfet del bon capvespre de

futbol vist a Can Maiol. No-
niés va faltar la sort de part
del Saler.

CARTELLERA
FUTBOUSTICA

Dissabte, 16

1630: U.D. Sollerense
- Ferriolense (Infan-
tils)

Diumenge, 17

1030: C.F. &Nier -
Barracar (Juvenils)

1030: Port de Sóller -
Sta. Maria (11a. Reg.) 

PERLETES ESPORTIVES
Fabian MARTINEZ Cabezudo, fins fa un dies directiu del C.F. Saler:

"He presentat la meva dimisió irrevocable perque senzillament estic
en desacord en la manera en que es dur al Sóller. La gota que ha fet
vessar el tasse) de la meva paciència, ha estat el tema Xiu. Me vaig en-
terar de la seva baixa divendres passat a través de "Veu de Saler". La
meva sorpresa va ser majúscula. Crec sincerament que com a directiu,
me mereixia al manco la delicadesa de que s'ha m'haguès comunicat.
Lo greu és que, segons me va dir el president, també s'hen va enterar a
través de la premsa. Paraules textuals de Mique! Colom. Hi ha un mo-
ment, per molt que estimis al Sóller, que dius: basta!. En aquests mo-
ments tenc moites més coses que dir, que mes les guardare a dins el
gavaix. No vull a cap moment desestabilitzar el club que tant estim. Per
això m'ho callaré. Des de fora la directiva, seguiré recolzant el club tot
el que pugui. L'entitat está molt per damunt qualsevol personalisme".
No cornent. (Sense comentaris).



Penúltim desplaçament aeri del Sóller.
Aquest cop l'escenari serà el camp

de "Los Pinos" d'Alaior. Un camp on
el Sóller ja hi coneix l'empat i la

victexia. Fa dos anys es va empatar a
un (gol de Bestard), i un any abans hi

guanyà per 1 -2 (Céspedes i Serrano).

L'any passat, es va perdre per 3-0,
però el Sóller amb tota la mala sort
del món, va causar una grata
impresió. Aquest any, amb un Sóller
crescut i pràcticament inexpugnable
en defensa, les aspiracions altre cop
són totes.

Formatge, caldereta... i punts al sac!
Al camp de "Los Pinos", el Sóller ja hi coneix els kits

Toni Oliver

Empatats a la taula classificateria, Alaior
i Sóller jugaran un a priori, anivellat encon-
tre. L'Alaior no es el d'altres temporades tot
i que conserva el planté amb les seves pe-
ces basiques. Però enguany no han acabat
de rodar les coses. Es irregular. El seu atac
es intermitent. Quan agafa la ratxa, es
mostra imparable. Aquesta mateixa tempo-
rada ha aficat la mitja dotzena al Cardassar,
i quatre a Cala Millor, Alcúdia i Hospitalet.
Altres equips hi han mullat, com per exem-
ple el modest Sant Rafel (2-3).

El Sóller no ha marcat a Menorca

En aquest últim desplaçament a terres
menorquines, el Sóller hi té un repte: mar-
car. A Isleño, Ferreries i Seislan, l'ofensiva
sollerica va ser absolutament nul.la. El mo-
ment de l'equip ara es ben diferent. Ara
torna a ser un bloc, i ens els darrers cinc
partits Juanjo no ha estat foradat. El ser rè-
cord actual de 499 minuts, tindrà diumenge

una prova de foc. Els ànims son elevats i la
moral molt elevada. Nico podrà repetir for-
mad& "Veu de Sóller" tindrà dos enviats
especials per narrar tot el que succeiexi en
un partit en el que el Sóller hi acudeix en
clara disposició de seguir la seva ratxa posi-
tiva.

Nico López: "La decisió de Xiu es
exclusivament seva"

Després d'escoltar a Xiu Amengual que
ens oferi unes impressions respecte a la
seva renúncia a seguir jugant en el Sóll er,
l'entrenador solleric hi té alguna cosa a pun-
tualitzar:

—No vull discutir la decisió den Miguel.
L'he tengut de company cinc anys a La
Salle. Som el primer admirador seu. Ara bé,
vull significar que aquest any molt proba-
blement ha estat el jugador que més he
conversat a nivell particular. He de respec-
tar la seva decisió, però que consti que ha
estat exclusivament ell que ha prés la de-
terminació. Jo he contat amb el bunyolí com
en tots els altres.

El transfonnat camp de "Los Pinos" reviuni diumenge un nou i sempre ernocionant Alaior-Sóller.  At fons
es pot veure la recent nova tribuna coberta, fa poc inaugurada. (Foto T.0.).

CIRCULO SOLLERENSE
SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL

Se convoca a todos los socios a la asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrà lugar en el local social
de la entidad, el próximo día 17 de Marzo, a las 11
horas, en primera convocatoria y a las 11,30 en se-
gunda, con el siguiente orden del día.

1°) Lectura del acta de la sesión anterior.
2°) Estado económico de la sociedad.
3°) Sorteo para el pago de los títulos de aportación volunta-

ria.
4°) Renovación reglamentaria de los cargos de la Junta Direc-

tiva.
5°) Presupuestos para el año 1991.
6°) Ruegos y preguntas.

Sóller, 4 de Marzo de 1991
El Presidente: JUAN SOCIAS BARCELO
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Futbol—M Divisió—Diumenge, desplacament a Menorca

Sa glosa den Tomenet

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

Bernat B ernat
C. B 	 Telfs:633955-632803

Presupuestos sin compromiso

Veu de la jornada

Sorprenent
derrota

de l'Eivissa (O-1)
Toni Rullim

Homenada del Cardes-
sar, que guanyà al Eivissa
a domicili (0-1), els de Sant
Llorenç, donen una passa
molt important per mante-
nir la categoria, mentres
que els pitiusos pasen a la
tercera plaça de la classifi-
cació.

At. Balears que va ha-
ver de remuntar un resultat
advers, acaba dominant al
Cala Minor en el marcador
3-1 amb un joc del que
agrada als aficionats, es
manté encapsalant la clas-
sificació, nomes a perdut
UN partit i ha encaixat sols
DEU gols.

Platges, tengué pro-
blemes per superar a un
defensiu Seislan, que aca-
bà batut per 2-1. Platges
pasa al segon Hoc i es el
maxim goletjador de la l li-
ga, ha marcat CINCUANTA
NOU gols.

Poblense se reefirma
en el quart Hoc, que l'ha de
dur a la lligueta d'ascens,
empatà a S'Arenal, deixant
al equip d'En Pere Gost
amb una conta de CINC
negatius.

A tres minuts del final
del partit el Ferreries marca
el gol que li donave els dos
punts, davant un Cala d'Or
que sortir a cercar l'empat,
al final com sol sucsei cua-
si sempre acabà perdent.

Sóller i Ferriolense em-
pataren un partit on els lo-
cals estevallaren TRES pi-
lotes a la fusta, ara be, tot
lo que es sumar sempre es
b(5.

Sant Rafel no surt del
llocs de d'escens, empatar
a casa enfront l'Alaior i su-
ma el negatiu que fa DEU.

Guanya el Alcúdia al
Santa Eulalia, la salvació es
quasi imposible per l'equip
d'En Joan Cladera.

Alarò dona una passa
de gegant per mantenir la
categoria, després de
guanyar al cuer Hospitalet.

Fútbol!! Regional

Valldemossa, 1 - Port de Sóller, 2

Triomf d'or malgrat
la inferioritat numèrica

Andreu Vivas

FITXA TECNICA
Alineacions:
Valldemossa: Bibiloni, Colom (Vila), Boscana, Homar, Carbonell,

Morey, Cano, Juan, Ferrer, Jaime i Mas (Mir).
Port de Sailer: Garcia, Coll, Jordi, Arbona, Manrique, Bauzà,

Coca (Alba), Galindo, Rivera, Raja i Abelard.
Arbitre: Sr. Athena. Malgrat de la victòria visitant, les facilitats

arbitrals no foren la tônica de l'encontre. Va expulsar a Galindo de
forma rigorosa per una entrada no mereixedora de expulsió. Va
amonesta amb grogues a Abelard per dos cops als deu primers mi-
nuts, a Rivera, Arbona, Jordi, Coll i Bauzà. Els locals foren, Cano (2),
HOmar, Mir i Carbonell.

Gols: 0-1. Minut 5. Manrique.
0-2. Minut 11: Abelard.
1 -2. Minut 61: Jaime.

Amb 10 minuts el Port ¡a encarrillir el partit

Molt fàcils pareixien les coses quan amb només deu minuts, Man-
rique i Abelard, feren pular el 0-2 al marcador. Pere) la sort de que va
gaudir el Port es gira totalment i poc despres de que Abelard marcàs
el seu gol, fou expulsat per acumulació de targes grogues. Una decisió
arbitral un poc dura, que es va continuar tot l'encontre monstrant un
total de 13 cartolines. Amb menys de cinc minuts, els de Daniel veren
corn el reaparaixent Galindo també agafa el carol dels vestidors, per lo
que, el Valldemossa es va llançar a un desesperat atac, que dona com
a fruit el poder marcar el 1-2 faltant encara mitja hora. El Port va saber
nadar i guardar la roba, controlant al seu rival i va poder sumar aixi, els
dos punts en disputa, amb molt de patiment.

El Sta. Maria: proper visitant al Port

Diumenge a les 1030, com es costum, el Port rebrà al Sta. Maria,
equip classificat a certa distancia del de Daniel i que no ha de donar
molts de problemes a l'hora de poder-li guanyar. Es de suposar que el
"gran" periodista d'un conegut diari de Ciutat que pertany a un  tambo
"gran" GRUPO, pugui venir al Port, per tal de comprobar "in situ" lo que
ell considera, per fonts poc informades i partidistes, ja que el citat pa-
riodista considera una "ratera" al camp del Port, sense encara venir a
veure cap encontre per poder jutjar al respecte, com fan els autèntics
redactors. Sr. Ge..., no es fii de lo que no veu, es un bon consell.

RESULTATS I CLASSIFICACIO

Puigpunyent, O - Lluchmayor, 1
Algaida, O- Sta. Eugenia, 2
P.N.D. Tesa, 0 -Génova, 2
Validemosa At., 1 - P. SEXIER, 2
Sta. Maria, 0 - Parrot's's, 2

Winans., 1 - Ode, 4
S'Horta, 0 - 	 Buriola,
Montaura, 6 - P. QM°, I
Ferriolonse (Descansa)

Montaura 	 23 15 3 5 53 24 33
Sta. Eugenia 	 22 14 5 3 45 25 33
Cide 	 23 13 6 4 44 21 32
P. SOLLER 	 22 14 3 5 56 30 31
Génova 	 22 13 5 4 44 19 31
Ferriolense 	 22 12 3 7 44 26 27
Algaida 	 23 11 4 8 37 30 26
J. Buriola 	 23 11 4 8 38 32 26
Valldemosa At 	 22 9 7 6 30 23 25
Porreros 	 22 9 3 10 33 38 21
P.N.D. Tesa 	 23 9 3 11 44 54 21
Lluchmayor 	 22 9 2 11 26 34 20
Sta. Maria 	 23 6 4 13 36 36 16
S'Horta 	 22 5 4 13 35 50 14
Mariense 	 23 3 5 15 25 72 11
Puigpunyent 	 22 3 4 15 34 57 10
P. Calviá 	 22 2 3 17 24 70 7



Benjamins

Equip Benjami del C.F. Seller, en que hi neixen futures figures. Alguns
d'aquest al.lots (10-11 anys), arribarán al primer equip als voltants de

l'any 2.000. (Foto: T.0.)

Els dos equips sollerics juguen
afora

VETERANS PORT DE SOLLER, cumpteix vuit anys. Per tal motiu, dissabte passat
va celebrar un encontre clavant els veterans del R. Mallorca, amb restent final

d'empat a quatre gols. Tant el partit corn els actes compiementaris,  resultaren un
total exit. Desde "Veu de Stiller desiqam motta d'anys de vida esportiva al

simpetic club de la zona marinera. A destacar igualment el nou vestuati donat per
"Viatges Seller" i estrenat el matais dia de la commemoració.

El Sumo de lm Coche

()cd.° 2 0. e 1995 crn . •120 CV
Dedro 1 118.• 1756 ern . - 	 110 CV
Dedro I go • 1581 cm . • 	 90 CV
Dedro 2 0 turbo orls 1929 con 	 •	 92 CV

ACERTAR se Hama:
DEDRA

Taller 	 Servicio
PAU i MARCE
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Basquet

El Sóller es juga el sub-campionat
davant el Barracar

Joan-Antoni

El partit es jugera demà
dissabte per acord de amb-
dós equips. La confrontació
promet ésser força interes-
sant.

El Sóller ha de defensar
el segon Hoc de la classifica-
ció, malgrat la diferencia
amb el Barracar sigui de
quatre punts, no hi ha res
decidit, ja que els manaco-
rins tenen un partit menys i
al final de guanyar s'anivella-
rien amb el Sóller i podrien
alçar-se amb el sub-campio-
nat.

En Josep Got podrà con-
tar amb tots els seus deixe-
bles a n'aquests moments,

J.A.

Alineació: Gregori, Seguí,
Valls, Bartomeu, Ensenyat,
París, Rodriguez, Castanyer,
P. Ribas i T. Ribas. (Jeroni,
Zapata i Javi).

Comentari: Aquest en-
contre fou massa violent. Vio-
lència que genera l'equip lo-
cal en contre dels visitants i
que no els hi va bastar la
"llenya" que varen repartir
damunt el terreny de joc, se-

'
etancc;

Toni Rullim

Primera jornada de la Ili-
gueta pel Titol i primeres de-
rrotes dels dos equips solle-
rios Arenal guanyà al Unió de
Sóller (6-3) i el mateix va fer

_ el Puentre contra el Sóller
(5-4). No hi ha res perdut. A
la visita a Sóller es pot supe-
rar el marcador, sera molt di-
fícil, no imposible.

Resultats

Lligueta pel Titol
Arenal, 6 - Unió de Sóller, 3

per tant creim que les forges
són molt igualades, el foctor
camp potser determinant.

Sergi i Aguiló
pre-seleccionats

Els dos sollerics foren
convocats al primer assaig,
en vísperes del partit que ha
de jugar la S. Balear contre la
S. Valenciana, dong a
n'aquest encontre d'entre-
nament celebret la setmana
pasada els nous tingueren
una destacada actuació,
n'Aguiló fou l'autor de dos
gols i en Sergi estigué molt
encertat, llàstima que a les
derreries del partit es resen-
tís d'una lesió.

guint fins i tot cap el vesti-
dors agredint als jugadors
sollerics, demostrant la poca
educació esportiva de que
gaudeixen i també el poc
seny dels seus "educadors"
futbolistics que fan mal bé el
mon del futbol i que diu molt
poc al seu favor i al del club
que representen. Es deni-
grant que el futbol base no
servesqui per fer companye-
risme i que sigui detonant
d'una violència poc prece-
dent.

Puente, 5 - Sóller, 4

Segona

Sóller, 6 - La Mezquita, 3
Belles Pistes, 6 - Soledad, 3
Unió de Sóller, 8 - Santa
Marta, 1

Femenines

Turo, 8 - Unió de Sóller, 1

A falta d'una jornada per
acabar la I liga de segona el
C.P. de Sóller ha ha aconse-
guit l'ascens de categoria.
Enhorabona.

Emocionant triomf del Mariana cadet
davant el Bàsquet Inca (67-63)

No pogueren les noies de Il Div. començar
el play-off amb una victòria (37-40)

Intensa jornada la viscuda el darrer cap de setmana. Hi va haver de tot.
Des del triomf del mini femeni (48-14), passant per l'exit del mini masculi
a Sa Pobla (31-33) i del cadet davant el sempre dificil Inca (67-63), aixi
com el previst del juvenil femeni a Campanet (26-48). Per contra, les des-
fetes emplies del infantil masculi, cadet femeni i j unir masculi, i la més
ajustada de Ferrite major femeni que dirigeix M. Got, componen la varia-
da gama. Vegen un breu resum:

Jota & Besfer

J.Mariana, 37 - Sent Josep, 40(11 Div. Fern.)

La manca de serenitat en eis úttims minuts, va impedir el que hagues po-
gut ser una gran victòria local. Superioritat defensiva sobre els respectius
atacs. La baxa de Cati Morell, va pesar massa

La Salle, 81 -J. Mariana, 64 (Junior M.)

La ràpida eliminadó, s quatre minuts del segons temps , de J. Oliver, S.
Morell i F. Rosselló a continuació, va facilitar en gran mesura el triomf local.
Fins aleshores, la igualtat era absoluta.

Campanet, 26 - J. Mariana, 48 (Juvenil F.)

Sc succeir que - quan més fluix és el rival, pitjor es juga. Sense realitzar res
d'especial, les al.lotes solleriques s'imposaren a un anàrquic i engarrotat
Campanet. Clara superioritat visitant.

J. Mariana, 67 - B. Inca, 63 (Cadet M.)

Un magnific partit. Domini local en el marcada. La defensa individual
sempre va superar ais inquers. Les possessions conduides per Grauches,
trobaven positiva culminació a carreg de C. Castanyer o G. Sosa. Notable re-
bot defensiu de C. Rullán.

J. Mariana "B", 64 - Uuis Vives, 68 (Cadet M.)

La defensa en zona dels visitants al llarg de tot l'encontre fou insal-
vable. Faltaren idees i Iambe encert en el tir des de fora del perimetre.
La mitja distancia no funcioná. La deis visitants, si.

Monturri, 90 - J. Mariana, 45 (Cadet Femeni)

Molt significatiu el marcador. Sols existi un equip: el local. Les solleriques
anaren a remolc tot l'encontre. Mott efectiu l'equip montuirer cara a cistella.

J. Mariana, 38 - Alcúdia, 77 (Infantil M.)

El licier invicte passa I arrasa. La seva gran defensa en pota fou determi-
nant. Els locals molt feren en aguantar la qualitat del millor equip, en molt, del
çarnponat

Sa Pobla, 31 - J. Mariana, 33 (Mini-mascui)

Magnifica victòria davant un dels forts del grup. La bona defensa va per-
metre controlar la situació i dominar he l'encontre. Moya, Clan, Cella i F. Ar-
bona, demostraren un cop rnés, les bones condicions.

J. Mariana, 48 - Uucmajor, 14 (Mini-ferneni)

Neta superioritat local en un encontre darament dominat de principi a fi.
Neus Lorente, Cristina Forteza Carreras (27 punts), les destacadas. Impor-
tants els progresos de l'equp solleric.

PROPERA JORNADA

Dissabte, 16
A les 17,00: J. Mariana-Sant Josep (Cadet Femeni)
A les 18,30: J. Manana-Perles M. (Juvenil F.)
A les 20,00: J. Mariana-Sta. Mana (Junior M.)
Diumenge, 17
Aies 11,00: J. Manana-G. Alcúdia (Cadet M.)

Futbol Cadets

Llosentese, 2 — Sollerense,

Començaren perdent

J. Antoni6

Demà dissabte, els dos
equips benjamins de la Vall es
desplacen a jugar a fora. El
Sóller ho farà al camp del Sant
Marçal i el Sollerense  jugarà a
Sant Jordi. Dos partits de pro-
nòstic incert i on no es descarta
Ia possibilitatde puntuar.

Resultats del passat dissab-
te:

Sollerense, O - Cide, 3
C.F. Sóller, 4 - Son Piza, 2
Cara i creu en la jornada darre-

ra. El Sollerense tot i jugar un bon
partit, no va poder davant un ciels
gallets, el Cide. Una de les claus
va ser el primer gol visitant, mar-
cat en l'últim minut del primer
temps. Fins aleshores, l'equip
d'Aguilar havia aguantat molt bé,
amb una tasca defensiva molt sò-
lida. Els altres dos gols visitants es
marcaren en la fase final del partit,

després de que el Sollerense dis-
posés de dues opcions d'empatar.
Bon partit els dos equips.

Per la seva part, el Sellier es va
desfer del Son Pizà amb certa
comoditat. Tres gols de Ramiro
Vicente acabaren amb les aspira-
cions ciutadanes. El Stiller va fer
un notable partit i no es va deixar
sorprendre.

Son Cladera, O - Sollerense, 1

Dilluns a vespre es jugé
aquest partit que en el seu dia fou
ajornat per les plujes. Magnifie
triomf del Sollerense basat en un
joc de conjunt. El gol fou marcat
per Jordi Bauzà, de córner directe,
en el minut 5 de la segona part.
Amb aquest triomf, el Sollerense
confirma la seva bona posició a la
taula, amb 23 punts, per damunt
d'un caramull d'equips. Entre els
destacats, gairabé tots, perré el
porter Mél Carbonell fou la figura.

BENS D'AVALL

I bdk
RESTAURANTE

REAPERTURA
A PARTIR DE DIA 16

DILLUNS TANCAT
RESERVES A 63.23.81

URBANIZACION COSTA DE DEIA
SOLLER MALLORCA (ESPAÑA)

TEL. 63.23.81

Dr. FRANCESC PEREZ PASTOR
METGE ESTOMATÓLEG

ESPECIALITZAT EN
ORTODÒNCIA,

ANUNCIA L'OPERTURA
DE LA CONSULTA

DEDICADA EXCLUSSIVAMENT
A APARELLS PER A

DENTICIO INFANTIL
(Ortodòncia)

C/. Victoria n° 42. Tel. 63 05 39
Visites concertades



El Fortuna va arrassar
el Caliu

Fortune, l'estrella de la jomada, i nimbé del torneig del Victoria.
(Foto G.M.)

G.M.

En la cinquena jornada del torneig del Victòria l'en-
contre entre Pep Toni's i Hostal Es Port no es pogué dis-
putar i quedà ajornat indefinidament. Malgrat tot Pep To-
ni' s conserva el segon lloc.

El més destacable de la jornada és la derrota del Ca-
liu enfront el líder Fortuna, amb una golejada de 32 tants.

Per altra banda F.P. s'imposà als Follets en un partit
- molt igualat, com queda patent al marcador 5-6. Els Es-

coites s'imposaren sense gaire dificultats al Téntol.

Resultats i classificació

Follets 5 — F.P. 6
Fortuna 32 — Caliu 5
Téntol 4 — Escoltes 12
Pep Toni's — H. Es Port (Ajornat)
Fortuna 	 5 5 0 0 79 19 10
Pep Toni's 	 4 4 0 0 66 20 8
F.P 	 5 3 0 2 27 32 6
Follets 	 5 2 0 3 36 37 4
Escoltes 	 5 2 0 3 30 44 4
Caliu 	 5 2 0 3 40 62 4
H.Es Port 	 4 1 0 3 20 28 2
Téntol 	 5 0 0 5 20 76 0

Edifici "MARSELLA" (baixos)
ES TRAVES — PORT DE SOLLER

Comunica a la seva clientela que a partir de dilluns
dia 18 estarà obert tot el dia i els dissabtes

capvespre de les 15,30 a les 20 hores.

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCION

A DOMICILI
Tel. 633049/630387

Regala a sus clientes ampliaciones
en sus carretes.

Carrete de 12 ampliación 13 x 18
Carrete de 24 ampliación 13 x 18
Carrete de 36 ampliación 20 x 25

Calle de la Iglesia, 6 - Tel. 632301 — 07108 - PUERTO SOLLER
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utbol Cinc en Pista Esport Escolar

Subvenció per
l'Escola de Vela
del Port

J.M.G.

Bona noticia per la
Vela sollerica. La Di-
recció General d'Es-
ports ha inclós a dins
el pressupost de la
Promoció de la prActi-
ca de la Vela, (Comité
Comarcal), la quantitat
de cent mil pessetes,
per posar en marxa
l'exercici d'aquest any,
que es desemvoluparà
en coordinació de la
D.G. d'E. i del Comité
Esportiu Escolar, amb
Ia col.laboració de l'Es-
cola de Vela del Port
de Sóller.

Comprovats els
positius resultats de la
pasada temporada, el
Comité Esportiu Local,
va considerar d' interés
el seguiment d'aques-
ta activitat, i promocio-
nar I 'activitat del ma-
teix. S'establirán les
condicions d'inscripció
i serán donades a co-
nèixer a finals
d'aquests mes de
març.

Olimpiades Infantils

Dimarts de la set-
mana passada, co-
mençaren les reunions
per l'organització de
les Olimpiades Infantils
Escolars 1991, que es
celebrarán enguany a
Sóller, entre el mesos
de maig i juny. Es pre-
veu un èxit de partici-
pació, talment com
l'any passat a Espor-
les.S'ha confirmat la
important col.laboració
de l'Ajuntament local i
altres entitats públi-
ques i privades.

MERCAT
Informació sobre els preus Cebes tendres Sóller (manat) 	 40 pts.

Uimones (Kg.) 	 25 pts.
Tonyina en oli, tres Ilaunes 	 120 pts. Taronges (Kg.) 	 25 pts.
Vi Binissalem, "Can Novell", (litre) 	 96 pts.
Olives Sevillanes extra (litre) 	 200 pts. PEIX
Uet Sencera, 1'5 Its. (Centra" (unitat) 	 125 pts.
Formatge Barra Mallorquí"Grimalt" (Kg.) 650 pts. Gamba fresca (Kg.) 	 2.000 pts.
Llet Sencera Brick "Agama" (litre) 	 99 pts. Jarret fresc (Kg.) 	 300 pts.
Formatge Mallorquí"Grimalt" Suau (Kg.) 890 pts.
Mescla canari vitaminada (Kg.) 	 89 pts. CARN
Foiegras La Luna (unitat) 	 140 pts.

Costella de Hom (Kg.) 	 590 pts.
VERDURES Xulla (panceta) (Kg.) 	 340 pts.

Fetge (Kg.) 	 180 pts.
Pomes Starking extra (Kg.) 	 100 pts. Pit d'anyell (Kg.) 	 360 pts.
Lletuga Mallorca 	 60 pts. Pit de vedella (Kg.) 	 495 pts.
TornAtiga Mallorca (Kg.) 	 95 pts. Ales de pollastre (Kg.) 	 190 pts.
Porros de Sóller (manat) 	 35 pts. Hamburguesas de pollastre (unitat)  55 pts.

CARN I OSSOS
Viva Déu

quin
paquet!!!

I que vos pensáveu? que
solament era en Butragueflo

del Reial Madrid que
mostrava les seves

vergonyes?. Aquest
hermosíssim "PIJO DE ORO"
del Pormany, també passeja

unes bones eines al mig de
les cames; aquest és ver que

té un collons que sels
trapitja!!

Podeu estar ben segur, que
el jugador del Sóller que li

estira els calçons, hagués
quedat ben assustat si li

hagués agafat allá que fa
riure i a vegades plora.

Amb una verga com aquesta,
es pot donar de beure a tot el

bestiar que pastura per les
platges de la nosta vall.

L'exclamació d'una dona
forastera va clamar al cel

dient: "I ele tus huevos,
capao", i una altra de l'Horta:
"Amb les bones eines fan les

feines".

SOLLER

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FUNDADA EN 1900 	 N.1. F. A. 07002827

TEL. (971) 630168
(de 8 a 12 y de 2 o 6 excepto sábodos y días festivos)

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

',L,u1J1L

Calle Luna,12 • Saler

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA

Sofia Longuet Castatier
Diplomada en Dietetica

Comunica la apertura de su consultorio
Dietas terapeuticas
Plan de adelgazamiento
Programas de nutrición para deportistas
Vigilancia alimenticia, embarazos y post parto
Avda. Once de Mayo, 25. Puerto de Sóller.

Cita previa: Tel. 63 18 00. Llamar de lunes a viernes poria mañana.



J.C.

Divendres dia 8 es va cele-
brar la Festa de l'Arbre a l'apar-
cament del Port. Aquesta festa,
organitzada per la Comissió In-
formativa de Turisme i Medi
Ambient, s'havia d'haver cele-
brat, tal i com va publicar Veu
de Sóller divendres dia 1 de
març però atès que va ploure,
es va decidir ajornar-la fins dia
8

La filosofia d'aquesta festa
es, segons explica el Regi-
dor-Delegat de Turisme i Medi
Ambient, posar en contacte la
població escolar amb el món de
Ia natura i, concretament, amb
els arbres. Enguany, segons
Miguel Nadal, s'ha volgut
ampliar el sentit de la festa i per
tal motiu s'han sembrat abres a
l'esmentat aparcament i, a més,
s'ha procedit a posar queieres
als arbres que es varen sembrar
l'any passat el carrer de For-
tuny.

D'altre banda afegeix que a

més dels 25 polls que varen
sembrar els alumnes assistents
a l'acte, també s'han sembrat
50 xiprers dins cossiols per
transplantar-los, quan sia el
moment, als voltants de la nova
depuradora per tal de tapar un
poc i amortiguar l'efecte panta-
lla que produeix, sobretot venint
de Deià.

La Festa en si va estar molt
animada pels escolars dels dife-
rents col.legis de Sóller i Port.
Concretament hi varen assistir
les escoles del Fossaret, Ses
Marjades, Es Port I els cursos
de 2n de Sant Vicenç de Paid,
I 66 de Es Puig. Es Convent no
hi va poder participar perquè
eren d'excursió.

Despres de la sembrada, la
qual va ésser dirigida dos
membres de la Brigada d'Obres
de l'Ajuntament, els tinents de
Batle Guillem Mayol, Antoni
Vallcaneras, Antònia Cabot i
Llúcia Oliver, a més del regidor
Miguel Nadal varen oferir bolly-
caos y taronjada als alumnes
que havien treballat.

Sembrats arbres a l'aparcament del port

S'han sembrat polls i xiprers. (Foto: Xesc Amorós).

Es mantenen contactes amb la Fundació Benèfica Miró-Pastor 

La batlia inicia les gestions per a la
construcció d'una nova residencia geriàtrica

G.M.

La batlia va presentar una moció
d 'urgencia en el ple ordinari celebrat el
d ijous passat que no va arribar a ser
VI Dtada per manca de temps.

En ella es proposava que els ser-
veis tècnics corresponents iniciassin
uns estudis de volums en el solar de
Sa Petanca, al carrer de Cetre, per la
possible ubicació d'una nova residèn-
cia per a veils i malalts.

Contactes amb Miró-Pastor

En les darreres setmanes l'Ajunta-
ment de Sóller ha mantengut contactes
amb la Fundació Benéfica Mi-
ró-Pastor, la qual podria fer-se càrrec
de part de les despeses que es den-
vassin de la construcció d'una nova re-
sidència.

Josep Miró Pastor, mort fa uns
anys, va constituir en el seu testament
una fundació que era l'hereva de tots
els seus bens, la qual s'hauria d'enca-
rregar d'aconseguir el benestar de per-
sones necessitades, molt especialment
de les persones velles.

Segons el president de la fundació,
Salvador Reynes, "de moment encara

estam realitzant tràmits per aconseguir
Ia categoria de Fundació Benèfica. Fins
que no ho tenguem no podem fer ges-
tions concretes".

El batle, que també forma part de la
Fundació, assegure en el transcurs del
ple que possiblement es subhastarien
tres cases que eren propietat de Josep
Miró ï , amb els guanys, es podria
construir el nou edifici.

El regidor delegat a la Junta de Go-
vern de l'Hospital, el centrista Miguel
Nadal, va explicar quina era la situació
de la Residencia i va manifestar que
tècnicament es impossible l'ampliació
de l' actual edifici.

Electoralisme

Els regidors del PSOE, PSM i GMI
van acusar al batle de fer electoralisme
amb aquesta proposta, ja que fa molt
de temps que l'Hospital ja està saturat.
El PSM presentà una moció proposant
obrir un expedient per considerar que,
abans de prendre una decisió definiti-
va, s'han d'estudiar les possibles ubi-
cacions, triar la mes idònia i , finalment,
realitzar els estudis de volums precisos
en el Hoc elegit. Al final, el Batle deixe el
tema sobre la taula quan eren les dotze
de la nit.

S'asfaltaran cinc vials
afectats per les
darreres pluges

G.M.

Quatre carrers i una
plaça del centre de la ciu-
tat seran asfaltats próxi-
mament segons es des-
prèn de l'acord pres pel
consistori en ple el dijous
passat.

La decisió es va
prendre una vegada pre-
sentat un informe de
l'Ajudant d'Obres Munici-
pal segons el qual es ur-
gent la reposició de l'asfalt
d'alguns carrers després
dels desperfectes ocasio-
nats per les pluges.

Concretament s'asf al-
taran els carrers Joan
Bta. Ensenyat, Sant
Jaume, l'Avinguda Jero-
ni Estades, la part alta del
Carrer de Sa Mar i la
Plaça d'Espanya.

El pressupost es de
3.700.000 ptes. i les obres
seran executades per
l'empresa Bayopsa.

PSOE, PSM i GMI
mostraren el seu desacord
abstenint -se en la votació i

afirmant que aquesta obra
no es mes que una ma-
niobra electoralista, ja que
fa anys que ja era urgent
Ia reposició de l'asfalt tant
en aquests com a altres
vials.

Enfrontament
Castanyer—Arbona

En el debat Amador
Castanyer, 	 independent,
va afirmar que "l'estat
econômic de l'Ajuntament
no ens permet tenir tantes
despeses i no demanar
subvencions pels desper-
fectes produits per les
pluges", i insultà el batle
atribuint-li la responsabi li-
tat de l'endeutament mu-
nicipal. Arbona el va ad-
vertir dient que "a la sego-
na ocasió que m'insulti or-
denaré a la Policia Local
que el faci sortir de la sa-
la", i acuse al seu grup de
no participar en les reu-
nions d'hisenda en les
quals es tracten els temes -
econòmics de l'Ajunta-
ment.
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Comunicacions

Canvis al servei
de correus de Deià

M.I.

Des de la setmana pas-
sada, la família Salas Fiol ja
no es l'encarregada del co-
rreu a Delà.

Feia uns trenta anys que
Esperança Fio! i Josep Salas
eren els encarregats de dit
servei de comunicacions; ara
s'han retirat a causa de la ju-
bilació.

Ara, correus ha canviat
també de domicili; ja no es
troba a la pujada Al Puig, sino
que oficina este situada al
carrer Arxiduc Lluís Salvador,
a la carretera, davant el res-
taurant "Can Jaume" i "Las
Palmeras" i l'encarregat que
du el correu es Joan López,
carter que treballava a Sóller
fins, també fa poques setma-
nes.

Dia de l'arbre

La paralització fou
demanada per un bunyolí

El consistori denegà
Ia suspensió de les
obres del túnel

El consistori va denegar dijous passat
Ia suspensió de les obres de construcció
del túnel sol.licitada per Llorenç Isern, de
Bunyola, fa uns mesos. El demandant
al.legava que, al ser una obra que realitza
activitats moltestes en terrenys de domini
públic, precisa la corresponent llicencia
d'activitats i, com es sabut, els respon-
sables del túnel no Chan demanada.

No obstant l'Ajuntament de Sóller o el
de Bunyola no poden suspendre les
obres ja que, al tratar-se d'una "gran obra
pública", no es considera urbanisme sinó
ordenació del territori i, per tant, els ajun-
taments no en tenen jurisdicció.

Alguns membres del consistori al.le-
garen que el terme "gran obra pública" no
es prou esplícit.

Arbona critica la lentitud

Per altra banda el balle Antoni Arbona
va afirmar que "ja s'ha acomplert el cin-
quanta per cent del plaç per a la cons-
trucció del túnel i tan sols s'ha perforat un
deu per cent. Aquest refredament em fa
tot l'efecte que tengui relació directa amb
la paralització del Port Esportiif

També va creure oportú que la Co-
missió de Govern accepti la invitació rea-
litzada per Antoni Cuart, concessionari de
l'obra del túnel, per inspeccionar ocular-
ment les obres de perforació.




