
L'auditoria -
econòmica no

revela irregularitats
importants

Redacció

En el transcurs d'una reunió celebrada
aquesta mateixa setmana, els economistes
de l'empresa Arthur Andersen varen presen-
tar als politics municipals els resultats de
l'auditoria realitzada a l'Ajuntament de Sóller
corresponent als exercicis econòmics dels
anys 1987 i 1988. Els economistes informa-
ren que, en Mies generals, la gestió admi-
nistrativa i económica durant aquells va ser
tècnicament correcta, i no s'han detectat
irregularitats d'importAncia. Indicaren també
que la comptabilitat municipal no proporcio-
na cap tipus d'inforrnació sobre el grau
d'endeutament de l'Ajuntament.

Deficiencies

Les principals deficiències detectades
són les següents:

• Els invented!' del patrimoni muni-
cipal no estan actualitzades. Algunes des-
peses fetes en inversions no s'han invents-
nat però, en canvi, altres despeses ordina-
ries es troben relacionades a l'inventari.

• Algunes de les inversions realitzades
no s'han pagat en el mateix exercici, sinó
en anys posteriots. Aixó fa molt dificil saber
exactament el cost d'una obra al final de
l'execució.

• La tramitació de les 41 tombes cons-
tniides l'any 1988 no &oomph tots els bi-
rafts legals necessaris. En conseqüència,
es considera questionable la legalitat de la
cessió a perpettirtat als compradors
d'aquestes tombes.

Ajuntament

Bona part de les esperances locals es Lusen en la possible Inspireció de Tudtsi
entront el capdavanter At. Balears. (Foto G. Devi)

A Can Maiol es juga el partit de l'any
Sóller - At. Balears,

un matx de pinyol vermeil
El !icier de Ill Divisió ens visita aquest diumenge. A partir de les cinc, i

a les ordres de l'artanenc Carrió Más, sollerics i blanc—i—blaus, Iliuraran
una forta batalla esportiva en el Municipal de l'Avinguda d'Astúries. Els
ciutadans es juguen el liderat, i els locals, l'honra, i també la possibilitat
de superar el seu rècord de punts en la categoria. Nico, comptarà amb
els seus millors homes i a bon segur que es voldrà seguir en la tradició:
cap dels galleta ha pogut vèncer a Can Major.

A S'Arenal, tampoc va ser foradat Juanjo (0-0), el vertader heroi del
capvespre arenaler. Bon primer temps solleric, i domini local a la conti-
nuació. Dels darrers 10 partits, Juanio no ha visto foradada la seva barra-
caen 8. Tot un èxit.
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uemA, dissabte,
se celebrarà
a la Plaga el

Dia del I libre
Redocció

Corn cada any Per aquestes dates,
Ia Ilibreria "Calabruix" organitzarà da-
vant l'Ajuntament el dia del 'Fibre i ofe-
tit& les novetats editorials que han sor-
tit durant els darters mesos.

La festivitat del dia del 'fibre intenta
promoure la lectura com a hàbit i cos-
turn entre la major part de la població.

Aquesta diada dou institulda l'any
1923 per commemorar l'aniversari de
Ia mort de Miguel de Cervantes. Al
principat, la seva significació ha esde-
vingut també símbol d'identitat. Pel fet
de coincidir amb diada de Sant
Jordi també és costum regalar una
rosa com a símbol dels ideals dels ca-
valiers medievals.

Aquesta iniciativa del 'fibre i de la
rosa ha arrelat a rA•sos tan allunyats
de la nostra cultura com el Japó i la
diada del 'fibre s'ha convertit en una
de les dates de promoció editorial més
importants.

Obres públiques

*quests tenanys, tins are utiNtzats com a cementid de cotxes, es poden converdr en un inagatzem de
bombones de gas but*.

Un magatzem de gas butà
al costat d'"Es Puig"
provoca indignació

bombones a un solar de la seva
propietat situat prop del col.legi
públic d'Es Puig, allà on hi ha
instal.lat un cementiri de cotxes. Al
mateix temps es pogué observar
que s'havien iniciat obres
d'explanació en aquells terrenys
mitjançant dues maquines
picadores.
(Passa a plana 4).

Futbol

J.C.

A finals de la setmana anterior
transcendia la notícia segons la qual

l'empresa Pomar havia transferit a
l'empresa Capó la concessió en la
distribució de gas buta a la nostra

ciutat, i que la nova empresa
pretenia emmagatzemar les

L'Associació de Pares amenaça amb una vaga

El torrentó
de Can Creueta

s'està encimentant
M.I. 

Per encàrrec del servei d'Obres Hidràuliques de
Balears, l'empresa sollerica EMDECO, S.A. està realit-
zant les obres d'acondu'iment del torrentó de Can
Creueta, en el Cod que conflueix amb el camí del ma-
teix nom. Aquesta feina cal incloure-la dins el pla
d'obres d'urgència habilitat per la Conselleria d'Obres
Públiques en ocasió dels desperfectes ocasionats per
les pluges del passat hivem.

Encimentat 

Les obres consisteixen en l'encimentat del Hit del
torrent en una longitud aproximada de 250 metres. El
trespol es cobreix amb una primera capa de piconada,
un enreixat de malla metalica i una coberta de formi-
gó d'uns 15 cms. de gruixa. Els treballs s'iniciaren
dilluns de la setmana passada. Tot i que es treballa
també els dissabtes, esta previst que es perllonguin
encara durant tres o quatre setmanes.

El pontet de Can Roc

També a causa dels desastres que prodiken les
pluges i torrentades aquest hivem, el mur del costat
del Pontet de Can Roc, part damunt Son Puça, ame-
natzava caure. Així, també s'ha arreglat aquesta paret,
i també el pontet que dona accès a les finques. 

Vest* encintentant tros on el torrent i ei cami de Can Creueta
coincideixen, per* el cami no s'acabarà d'asfaltar. 
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La Mare de Deu del Bon Conseil.

Demà dissabte dia 27 d'abril,
St. Pere Ermengol, Santa Zita o
Zeta, St. Toribi, i St. Margarideta.

Passat derna, diumenge St.
Vidal, St. Luquesi.

Costumari
La Mare de Déu del

Bon Conseil esquiva els
mals pensaments del jo-
vent i el condueix per bon
camí.

Demà, St. Toribi de
Mogravejo l'invoquen les
parterres perquè els ajudi a
tenir una hora ben petita.
També el reclamen els
cecs, coixos, etc.

St. Pere Ermengol era
invocat perquè guardés als
seus fills de caure en la
temptació de robar i per-
que els salvàs d'anar a la
forca com se n'havia anat
ell.

EL TEMPS
Estació de Sa Vinyassa

Una setmana
amb fred de
ple hivern

Joan Puigserver

TEMPERATURES
	

PLUJA
Máxima 19'6 dia 24
	

1'81. dia 24
Minima 2,4 dia 22

Després de l'anunciada arribada de la invasió d'aire
fred, del passad cap de setmana que provoca una consi-
derable devallada de les temperatures; aquesta setmana
ha continuat el fred, si bé durant el dia les temperatures
han estat agradables, en canvi a la nit han estat extra-
madament baixes, fins el punt que la nit de diumenge a
dilluns el termòmetre davallà fins els 24 graus.

Dimecres vespre l'arribada d'una nova perturbació
provoca qualque tempesta, però amb molt poca pluja i
acompanyada altre cop d'una davallada de temperatu-
res.

Ahir dijous el fred estava altre cop present amb un
ambient més de ple hivern.

Dimecres era Sant Marc, ja ho diu el refranyer popu-
lar:

2"Sant Marc porta panera,
per davant o per darrera".

Maduixa mallorquina (ptes. Kl.) 	 400
Poma Starking (ptes. Kl.) 	 250
Apit blanc (manat) 	 240
Cebes novelles de Sóller (KI.) 	 130
Pomes Golden (Kl.) 	 120
Col (unitat) 	 180
Lletuga sollerica (unitat) 	 45
Porros (manat) 	 35
Cebes tendres (manat) 	 45

CARN
Bistec vedella (KO 	 1.355
Pit vadella (K1) 	 490
Costelles cuixa anyell (KI) 	 1.100
Pit anyell (KI) 	 350
Agulla de porc (K1) 	 540
Filet de pore (K1.) 	 680
Fetge de porc (Kif 	 140
Pit de pollastre (K1) 	 840
Ales de pollastre (K1.) 	 160

PEIX
Gerret fresc solleric (KI) 	 400
Gamba fresque (Ki) 	 1200/2000
Sardina (K1) 	 400
Calamar de potera (KO 	 2000
Molls (K1) 	 1200
Morralla (KI) 	 700

QUEVIURES
Mel natural pura i crua (Ki) 	 615
Escarola per aucells (KI.) 	 90
Tonyina (tres llaunes( (paquet) 	 125
Magdalenes valencianes "Dulcesol" 12 uni. 	 135
Formatge barra "Grimait " (Ki) 	 650
Formatge mallorquí pages "Grimait " (KI) 	 890
Guants per un us "Vileda" 10 unit (paquet) 	 195
Guants setinats "Vileda" paquet (Ki) 	 65
Pate solleric "La luna" Mauna) 	 140

En la XXV diada mundial de les
comunicacions socials

Llorenç Lladó Colafat

Amb el creixement del nombre i la quali-
tat dels mitjans tècnics i l'aument de la par-
ticipació dels ciutadans en el procés de la
comunicació social, cal que també es pro-
duesqui un tercer creixement: el creixement
de l 'esperança i la responsabilitat davant
aquests dons de que disposa la familia hu-
mana. Aixf ho va intuir el Papa Pau VI, fa 25
anys, en la carta "Communió et Progressio".
I ens ho recorda el Papa Joan Pau II quan
afirma: "Poden ser mitjans eficaços per a
una mejor amistat i per a un autèntic pro-
grés humà, aquests mitjans han de ser un
canal i expressió de veritat, justícia, pau,
bona voluntat i caritat activa, ajuda mútua i
comunió. El que els mitjans puguin servir
per enriquir o empobrir la naturalesa de
l'home, depen de la visió moral i de la res-
ponsabilitat ética dels qui estan implicats
en el procés de les comunicacions i

d'aquel(s que reben el missatje d'aquest
mitjans".

Aquesta jornada mundial hauria de
despertar dins cada un actituds com
aquestes.

a) Cal ésser agrails amb Déu i els
germans d'arreu del món per aquests
dons que ens fan mes pròxims a uns i al-
tres, i encenen el coneixement mutu i ( 'amor
en la gran família humana.

a) Cal exercitar l'us responsable i cri-
tic dels mitjans tècnics, verificant cada
un, per la participació, la condició democrà-
tica que ens agombola.

c) Caldre abandonar tota casta de pes-
simisme i donar pas a l 'esperança i a l'exer-
cici actiu de treballar, amb els mitjans de to-
ta casta i condició, sencills i importants, per
aconseguir, de cada dia més, una millor so-
lidaritat i germanor i el progrés integral de
tota la família humana, atenent preferen-
cialment els menys estimats i els pobles i
germans que es desintegren.

Per la unitati el progrés

ESCOLTISME

Recordant a l'amo en Francesc Vinagrer
Toni Tomeuet

Déu Nostro Senyor l'ha cridat
després d'una Ilarga malaltia
aguantada amb molta hombria
l'amo en Francesc se n'ha anat

Ell era un sac de bondat
també persona popular,

molta gent l'anyorarà
per sa seva gran humiltat

Amb ell anava a caçar
i qualque pic a pescar
i si cap no n'agafava
igual de content estava
ja n'agafarem en tornar!

Tenia un trast en es mercat
i a tot trobava solució,

perfutbol tenia passió
i els ulls Ii canviaven de color
quan el Sóller havia guanyat

A sa naturalesa estimava
i sortia a passetjar
si tenia temps pintava
per qualque quadre penjar

Adeú, no vos ho vull dir,
per això no me despediré
encara que no sigueu aquí
jo sempre recordaré
a l'amo en Francesc Vinagrer

Aprofit per donar és condol
a ses dues filles i esposa
l'amo en Francesc reposa
dins el cel des cristià

2
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AVISOS ECLESIALS

primitiva
Sorteig d'ahir dijous,

dia 25 d'Abril

3	 15	 19
26	 31	 35

Comp. 48 -

Là o.n.c.e.
Dijous, 25 d'Abril 	 28.222

Dimecres,24 d'Abril 	 21.947

Dimarts, 23 d'Abril 	 57.903

Dilluns, 22 d'Abril 	  16.001
Divendres, 19 d'Abril

37.107

PUNTS
DE VENDA

SóIler: Estanc de Plaça.
Can Godo.
Can Pere Lluc.
Ca n Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu
Botiga Ca na Marques

L'Horta: Comestibles Vidal.
Port: Quiosc Lorente.

Papelería Chachi.
Fornalutx: Can Corona.
Deia: Es Forn.
Palma: Quiosc del Born.

Estanc Plaça Fleming

Conseil de sector

Avui vespre, divendres, a les 9,30 h. tindrà lloc
a la Rectoria l'anunciat Consell de Sector, consti-
tuit pels consellers de les diferents parròquies de
l'Arxiprestat.

La principal finalitat d'aquesta reunió es apro-
par la "Instrucció sobre el Conseil Diocese i la
seva relació amb els consells arxiprestatis i
parroquials", promulgada fa poc pel Bisbe Teo-
dor a la nostra Diòcesi. Fare aquesta aproximació

Seguint amb els actes del 306 aniversari,
l'A.E. Capita Angelats, convida tothom que vulgui
passar un diumenge divertit i emocionant, a la
"Sortida Sorpresa" que té preparada per dia 28
d'Abril.

La concentració es a la plaça del Castellet a
les 9 h , del dematí, hi ha I(oc per a tots, grans i
petits. L'únic que heu de dur es pa a butxaca, la

el Vicari Espiscopal Mn. Miguel Gual. Hi haura
també a la trobada la intervenció del Delegat dio-
cesó d'ensenyament Mn. Manuel Bauza, que par-
larasobre la Logse.

Unció de malats

A la Parroquia de Bibiaraix tindrà Hoc demà
dissabte, a les 20,30 del vespre.

A la parróquia de Sant Bartomeu sera el
diumenge, aies 12 h.

resta va a compte nostre, i aim!) sí, veniu prepa-
rats per divertir—vos i gaudir de tot el que farem
plegats.

Ens sap greu, pera no porem dir—vos res més,
es una (S.S.), i sols podreu saber el que farem,
venint—hi. Aixi doncs vos esperam a tots.

Sempre a punt!
(*) Sortida sorpresa.

ANUNCIS CLASSIFICATS

RECEPCIO DE PUBLICI-
TAT a "Diario de Mallorca",
esquelas, publicitat en gene-
ral, classificats, etc.

Telefonau al 63.03.87.

ES NECESSITA un/una
persona que sàpiga fer cuina
mallorquina per estar a la
cuina d'un restaurant. Tfn.
63.19.52 i 63.30.70

COMPRARIA pequeño
piso, estudio o altillo conver-
tible en vivienda. Pasar ofer-
tas por escrito al Apartado
10090 de Palma.

BANUS antfiguitats, Res-
tauració compra i venda de
mobles j objectes antics. C/.
Rosa, 3, Telf.
63.28.73-63.10.67.

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica o
antiga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de Sa Co-
ma (Jeroni Bisbal). Carrer del
Vicari Pastor, 8. Telefonos
63.08.65 i 63.07.68.

SE COMPRAN Y RES-
TAURAN muebles y toda

clase de objetos antiguos. Te-
lèfonos: 63.05.74 y 45.61.04.

COMPRO LEÑA proce-
dente de podas, talas y
arrancanuentos. Preguntar
por Miguel. Tel. 63.22.38.

UNIVERSITARI dema clas-
ses de repas. EGB i BUP (ca-
talk matemàtiques, Ilengua i
literatura). Inform. 63.00.31 de
13 h.a 14h.

ES VEN un Land— Rover
modelo curt, PM 4434—M In-
formes: Tel , 63 12 99.

ES DONEN classes de re-
pas d'anglés a nins i nines
d'EGB Informació 63.27.43.

ALQUILO CHALE sin
muebles en el PTO. de Sóller:
tres dormitorios, cocina
amueblada calefacción. En-
señat A.P.I. 63 03 98.

SE VENDE Seat Marbella
PM—AV 3 meses de garantía.
Taller Pau i Marcè. Telf, 63 34
50.

OCASIO	 TELEVISOR

COLOR PRIMERA MARCA
(RADIOLA). Practicament
nou. (usat 4 mesos). 17 pul-
gades; 60 presintoníes, Euro-
conector. Resolució 2000 ca-
ràcters. Comandament a dis-
tancia. Carretó móbil amb
rodetes opcional. Telèfon
63.04.69 a hores de comerc
63.15.84.

ALQUILO local—almacén.
C/. del Mar, if. 59. Tfno.
29.61.96.

CERCAM un local per
posar una tenda en el centre

del poble. Tfn. 63.07.95. Tele-
fonear de les 12,30 h. a les 14
h.

RESTAURANT SA FONT,
precisa camarero/a para
comedor. Telf. 632655.

SI TIENE usted alguna
propiedad para alquilar en
verano. Tenemos clientes
para usted. Tfno. 63.34.21.

SE VENDE moto Yamaha
TZR-80, color negro, en per-
fecto estado. Un año. Tel.
632999.



El PSOE presentà el seus
candidats a l'ajuntament

Una crida en favor de l'Exposició
de Plantes i Flors

Biblioteca i Foment
de Cultura Popular

Volem cridar l'atenció
de tothom vers el que sig-
nifica per al doble que du-
rant les Fires aquesta enti-
tat tengui obert al públic
l'Exposició de Plantes i
Flors, que es una activitat
que des de fa més de sei-
xanta anys s'organitza
amb gran entusiasme i al-
truísticament.

Donam gracies a totes
les persones que sempre
col.laboren i demanam

que siguin cada vegada
més les que ho vulguin
fer. S'acosta el dia i ens
hem de preparar perquè
l'exposició quedi Iluida i
sigui admirada, no tant pel
nostre treball, sinó per do-
nar importancia al gènere
exposat, que significa de-
dicació i molt d'amor a les
flors i a les plantes.

Sóller es encara un
jardí i més durant la pri-
mavera; la flaire dels ta-
rongers i gessamins a
l'horabaixa ens endorm de
plaer. Vos demanam, in-
sistint una vegada més, la

vostra col.laboració.
Podeu avisar a la

Biblioteca, carrer de sa
Mar, núm. 11, cada dia
dematí i capvespre;
prendran nota i si s'ha de
venir a cercar els tests,
vos indicaran l'hora i el
dia. Ja podem anticipar
que tot s'ha de recollir di-
vendres dia 10 de maig i
les flors es poden dur fins
dissabte a les tres del
capvespre. Hi haura res-
ponsables encarregades
de rebre i retornar les
prestacions.

Gracies per endavant.

Pla d'Amillorament de Façanes 1990

Normés nou sol.licituds han pogut
ser ateses

M. I. 	Ajudes concedides

Més d'una vintena de sol.licituds per un
pressupost global de 14.661.024 ptes. s'han
formulat durant l'any 1990 per acullir-se al Pla
d'Amillorament de Façanes que convoca la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del
Govern Balear, en col.laboració amb els Ajun-
taments. En canvi, la quantitat disponible per
fer front a aquestes ajudes era de dos milions;
es a dir, un milió que aporta la Conselleria i un
altre l'Ajuntament de Sóller. En conseqüència,
nomes són nou les sol.licituds que han obtin-
gut subvenció.

Restaurar les façanes

COrn es sabut, aquestes ajudes van dirigi-
des a afavorir la restauració de les façanes
de les cases que s'han anat deteriorant amb el
pas del temps, i tenen com a objectiu el de
millorar progressivament el paisatge urbà de la
nostra ciutat. Segons les informacions arriba-
des a la nostra redacció, les ajudes s'han ad-
judicat seguint l'estricte ordre d'entrada de les
sol.licituds a l'Ajuntament, amb preferencia per
a les que havien quedat pendents l'any 1989.

Relacionam a continuació la Ilista de peti
dons que han estat estimades, amb indicacie
de les quantitats que rebran en concepte de
subvenció:

▪ Josep Sina Capllonch, 249.500 ptes.
per una casa al carrer Pau Noguera, 36.

▪ Antoni Colom Suau, 124.500 ptes. per
restaurar "La Alegria de la Huerta", a l'Horta.

• Margarita Colom Bauze, 238.500
ptes. per la seva casa del camí de Can Vives.

▪ Jaume Morell Oliver, 139.500 ptes
per una casa al camí de Can Pauet, núm. 2.

• Rafael Lobo Mas, 149.500 ptes. per la
casa número 4 del mateix camí.

• Demie Paris Planas, 393.000 ptes. per
Ia façana de la casa del número 5 del carre!
Pare Baró.

• Mique! Pons Marcos, 280.000 ptes
per una vivenda al carrer de l'Alqueria de
Comte, 36.

• Jaume Oliver Ramon, 291.000 ptes
per la casa del carrer Victòria 11 de Maig, núm
43, que compre a l'Ajuntament.

• Bartomeu Mayol Oliver, 134.500 ptes
per la façana de la casa número 9 del carre
Fortuna.

Vacances passades, coques menjades

Aquest cap de setmana
han retornat tres Grups de
Tercera Edat, que disfruta-
ven d'unes vacances de
l'INSERSO. Un d'ells a Be-
nidorm, l'altra a Tossa de
Mar i el Tercer a Lloret de
Mar. Estaren quinze dies, i

pogueren gaudir de bon
temps i bon servei als ho-
tels. Molts d'ells hi volen
tornar...

Segueix oberta la ins-
cripció per anar a l'excursió
a l'interior de la illa, que es
faxa dia dos de maig.

Cap de setmana a Me-
norca. — A finals de maig,

quan comença a tocar l'es-
tiu, esta programat un cap
de setmana a Menorca. El
viatge es farà a través de
Viatges Kronos. Este prepa-
rat un itinerari per conéixer
aquesta terra veinada, quasi
pam a pam.

Molt prest seguirem in-
formant. Començau-vos a
animar!.

Tercera Edat
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Política Laboral

Redacció

En el primer acte públic de
pre-campanya celebrat a Sóller,
els socialistes presentaren ofi-
cialment la Ilista dels seus can-
didats a l'ajuntament, per a les
properes eleccions.

L'acte comença amb l'inter-
venció del diputat autonòmic i
Secretan de Política Institucional
de la FSB, Uorenç Rus, qui a
darrera hora va sustituir al ten-
de diputat autonòmic Francesc
Triay, que no va poder assistir
per motius familiars.

Rus, després de donar les
gracies als assistents per la
seva presencia, va donar un
repas al programa socialista per
a la Comunitat Autónoma, i criti-
ca durament a gestió del PP,
sobretot quan es va referir al
turisme, serveis socials, esport i
seguritat ciutadana, i va fer
especial menció, a les irregulari-
tats urbanistiques comeses per
el partit en el Govern autònom.

Rus, que durant la seva
intervenció va dir coses com:
"Volem guanyar per llevar la dre-
ta conservadora d'aquesta
comunitat", "Si guanyam, en sis

mesos no hi haura PP perque no
aguantaran el nostre ritme", "Els
qui ara governen, no tenen
capacitat de presentar projec-
tes, i per aixà no reben duros del
govern central", acabà diguent
que el projecte socialista, nomes
se podrà dur a terme amb l'aju-
da de tots, perque es un projec-
te obert a tothom; fet per la
majoria i no per la minoria.

Acte seguit, prengue la
paraula el candidat a la batlia,
Ramón Socias, per dir que els
socialistes, acepten el repte que
representen els pròxims quatre
anys, en que els sollerics, ens
jugam el futur de la nostra Ciu-
tat, i que per això, han fet i
seguiran fent feina, per fer front,
entre altres coses, a la forta
pressió urbanística que la cons-
trucció del tunel ha duit.

Referint-se al Port Esportiu,
Socias va dir que ni ell ni el seu
grup el volen si no es a les ins-
tal.lacions de la "Base" i que
estan en molt_ Wria situació per
a negociar amb el Ministeri de
Defensa la seva cesió al poble
de Sóller.

Per al candidat socialista, els
problemes de l'ajuntament que
s'han de resoldre amb prioritat,

son l'economia, el fems, la circu-
lació de Sóller i el Port, i el
Poliesportiu entre d'altres.

Per acabar la seva interven-
ció, Socias va destacar que
"l'ajuntament que surti el.legit el
dia 26, ha d'enterrar les polèmi-
ques i canviarles per feina", i
també que "el que fa un equip
de govern, se veu, no cal pro-
meter-ho", pero sobretot, va dir,
cal recuperar l'orgull de ser
sollerics.

Es presentà a la premsa
el dimarts

Dimarts d'aquesta mateixa
setmana els candidats del
PSOE es trobaren amb la prem-
sa en una reunió informal en la
qual donaren a conèixer els
punts basics del seu programa i
feren una primera presa de con-
tacte amb els informadors solle-
ries. Explicaren també que en la
seva Ilista han inclós algunes
persones independents, "que
són gent progressista que ha
considerat que el nostre pro-
grama esta ben elaborat",
d'acord amb les finies marcades
pel Programa 2.000 sobre l'oper-
tura del partit.

P.P.

El personal laboral de
l'Institut de Batxiller Guillem
Colom i de Formació Profes-
sional Joan Miró s'han adherit
a la vaga convocada a nivell
nacional pels sindicats Comi-
sions Obreres i UGT. Durant
els passats dies 18, 24 i 25
d'abril s'ha notat l'absència
de bidells i del personal de

El personal no docent dels
Instituts, en vaga

neteja, que s'ha limitat a co-
brir els serveis mínims impo-
sats pel Ministeri.

Els motius

Segons els treballadors,
les raons de la vaga cal cer-
car-les en "el menyspreu que
el Ministeri d'Educació- i
Ciência expressa cap al nos-
tre col.lectiu, tant en el tema
dels salaris com el de la deli-

mitació de funcions, plans de
formació, salut laboral, acció
social i procés de funcionarit-
zació".

A través d'aquesta mani-
festació de protesta, els tre-
balladors intenten clarificar
aquests punts en el ore:1)(in-)
conveni, que ja es el quart
d'aquest col.lectiu, però que
quasibé presenta les matei-
xes reivindicacions que el
primer.

AJUNTAMENT DE SOLLER

CONVOCATORIA DE PROVES D'ACCES A L'ESCOLA
DE LA POLICIA LOCAL

L'Ajuntament de Sóller ha acordat convocar una plaça per a la realització
del curs d'aptitut de Policia Local, que es celebrarà a l'Escola de la Comunitat
Autònoma, i s'iniciarà el proper mes de Setembre.

Els qui reunesquin els requisits i estiguin interessats poden presentar ins-
tancies, d'acord amb el model que es facilitarà, fins el proper dia 9 de maig,
inclusiu.

Les proves de selecció començaran el dia 11 de juny, en el lloc i hora que
s'indicaran.

Saler, a 24 d'abril de 1991.
EL BATLE,
Signat: Antoni Arbona Colom.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Don Francisco Mas Martí
(L'AMO EN XESC VINAGRER)

que falleció dia 21 de Abril de 1991, A LA EDAD DE 76 ANOS,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.
Sus apenados: esposa, Magdalena Cabello Coll; madre politic, Magdalena Coll Oliver, hijas, Catalina y Ma.

Magdalena Mas Canellas; hijos politicos, Juan Cafiellas Bennassar y Francisco Aguareles Tejada; nietos; herma-
nos, Antonio, Bernardo, Vicente, Buenaventura y Catalina Mas Marti, hermanos politicos, Victoria, Catalina,
Isabel y Serapio; ahijados Catalina, Mari-Bel y Miguel; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus arnistades tan sensible perdida y les suplican le tengan presente en sus oraciones

Domicilio en %Ber. C/. Sa Mar, 38.



CONSTRUCCIONES Y EMBALDOSADOS

MARROIG Y GARALI

C/. Isabel II, 22, T	 C/. San Ramón, 9, 1°
-Telf. 63 30 06	 Telf. 63 02 89

071 00 SOLLER (Mallorca)

Partit Popular
FA uni() mALLORQUIM

VOS CONVIDEN A L'ACTE
DE PRESENTACIO DE

CANDIDATURES A LES PROPERES
ELECCIONS MUNICIPALS
QUE TINDRÀ LLOC AL

RESTAURANT MONUMENT

DIVENDRES DIA 3 DE MAIG
A LES 21 HORES.

EFICACIA I PROGRÉS

A.P.A.: "Una bomba de
rellotgeria al costat del coliegi"
(Ve de portada)

De seguida que cone-
gué la notícia, el Claustre de
Professors i l'Associació de
Pares adreçaren un ofici a
l'Ajuntament, sollicitant-fi
explicacions sobre el tema.
Donat que a l'Ajuntament
no hi constava cap sol.lici-
tud d'obres ni d'activitats,
es desplaça al Puig el pre-
sident de la comissió
d'Obres, juntament amb la
Policia Local i els serveis
tècnics municipals, per tal
de comprovar sobre el te-
rreny l'abast de l'endemesa.
Poc després, l'Ajuntament
ordenava la paralització de
les obres, que eis treballa-
dors es negaren a firmar.

Al mateix temps, l'Ajun-
tament es posava en con-
tacte amb la Conselleria
d'Indústria per tal d'aclarir la
normativa vigent sobre ins-
tal.lació d'indústries
d'aquest tipus i, a la vega-
da, per constatar si l'em-
presa havia sollicitat Ilicèn-

cia d'activitats. La respos-
ta de la Conselleria fou
negativa

Indignació dels pares

Mentre el Claustre de
Professors posava el tema
en coneixement de la Di-
recció provincial d'Educa-
ció i Ciência, l'Associació
de Pares convocà,  una
reunió extraordinaria dels
seus associats per tal
d'adoptar, amb caracter
urgent, mesures de
pressió. La reunió es ce-
lebra el dimecres, amb
l'assistència del batle An-
toni Arbona, i de vans re-
gidors, que explicaren als
assistents l'estat de la si-
tuació.

En el transcurs de la
reunió, els pares mostra-
ren la seva indignació per
aile) que consideren "un
greu atemptat contra les
vides dels nostres infants,
perquè aquest dipòsit es

com una bomba de rellot-
geria col.locada conti-
nuament al costat de l'es-
cola".

Comunicat i vaga

Mentre el Batle afirma-
va que l'Ajuntament tenia
capacitat suficient per re-
soldre el problema, el re-
gidor Plàcid Pérez insis-
tia en la necessitat que els
pares també intervingues-
sin en la qüestió. Una ve-
gada debatut el tema, la
Junta Directiva redactà un
comunicat, firmat per tots
els pares presents, que di-
rigirà a tots els organis-
mes oficials implicats i
tamisé als medis de co-
municació. Al final de la
reunió, els pares votaren a
favor de recórrer a la vaga
d'alumnes en el cas que
l'assumpte no es solucio-
nás promptament
d'acord amb els seus inte-
ressos.

Lluc Garcia tis el responsable de l'estudi dols crustacis terrestres.

• •
AGRAIMENT

La familia de
Don Francisco Mas Martí,

que va morir el día 21 d'Abril
dei 1991,

desitja expressar el seu
profund agraïment per les

moltes manifestacions
de condol rebudes amb motiu

de la seva mort.

ROBA PER A INFANTS
-	 Telf. 61 1 121 	 -	 071 00 SOLLER

Els Escoltes celebraren
Sant Jordi

G. M.

Entre 60 i 70 joves escoltes de Sóller celebraren el diu-
menge passat la festivitat de Sant Jordi, el seu patró, a Sa
Torrentera de Sencelles, junt amb altres grups escoltes de
Mallorca. Els pioners feren un taller de cuina, en el que hi
elaboraren diversos pastissos, i aprengueren diverses tècni-
ques de pionerisme. Els rangers confeccionaren caixes-niu i
les instal.laren als lacs més adients, i els Hops participaren
en els jocs organitzats en el camp.

Per altra banda ja s'estan preparant els actes del 30 arH-
versari de l'Escoltisme a Sóller, amb la confecció d'un núme-
ro monogràfic de la revista Caliu dedicada a aquest tema,
d'un cançoner amb les peces més cantades als grups escol-
tes i una exposició de material divers que s'obrirà el mes
d'agost.

L fibres

Mes de les bruixes a la
Biblioteca Municipal

"ALA DOR"
CENTRO

—FISIOTERAPIA
—ELECTROTERAPIA
—ULTRASONIDOS
—MECANOTERAPIA
—MASAJE
—DIETISTA

(Horas concertadas)

DE RECUPERACION
—ONDA CORTA (pulsátil, continua)
—MYOFEEBACK
—TENS
—GIMNASIA CORRECTIVA
—(INYECCIONES Y TOMA DE

TENSION)

HORARIO DE 8 A 3 DE LUNES A VIERNES.
C/. PALOU N° 17 2° PISO (SOUEI?)

El establecimiento
Restaurante
Can Jaume,
a nombre de

Ma. Batle Pomar,
ha pasado a ser

de su nuevo titular
Jaume Puig Amiel.

Saler, 26/04/91
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Ciències Naturals

Estudis sobre la fauna de Cabrera
amb participació sollerica

J.C.

El nostra col.laborador Lluc
Garcia, ha participat recent-
ment en una expedició científi-
ca a l'illa de Cabrera, organitza-
da per l'Institut d'Estudis Avan-
çats de Palma (Consell Superior
d'Investigacions Científiques -
Universitat de les Illes Balears).

Hies de la Mediterrimia
Occidental

Aquesta expedició forma
part d'un programa més extens
d'estudi de la fauna terrestre de
les illes i illots de la Mediterránia
occidental i de les Canaries,
encaminat a completar el co-
neixement del poblament ani-
mal i vegetal d'aquestes àrees
insulars.

En aquest programa es
presta especial atenció a la re-
col.lecció i estudi dels inverte-
brats, especialment coleòpters
(escarabats), aranyes, moluscs
(caragols), noctúids (papallones
nosturnes), formigues i crusta-
cis, tant cavernicoles com d'ai-
gua dolça i terrestres.

Precisament aquest darrer
grup zoològic -els crustacis te-
rrestres- (anomenats popular-
ment "marietes de femer", "so-
meretes del Bon Jesús", etc.),
és el que en Lluc Garcia n'és el
responsable de recol.lectar i es-
tudiar sistemàticament.

Parc Nacional

Es dona la casualitat de que
aquesta expedició ha coincidit

amb la declaració de l'arxipiálag
de Cabrera com a Parc Nado-
nal Marítimo-Terrestre, el pri-
mer d'aquestes característi-
ques en tot l'Estat espanyol.

A la biblioteca municipal,
les bruixes estan de moda.
Durant tot aquest trimestre
els infants que assisteixen
habitualment a la biblioteca
han seguit les activitats sobre
el tema de les bruixes.

Com ja es va fer l'any
passat amb els animais, els
infants han destriat, d'entre
els 'libres de les estanteries,
tots aquells que el seu tema
eren les bruixes. Els han
col.locat en el prestatge dedi-
cat al tema i després n'han fet
un llistat, una "Guia de Lectu-
ra".

Paralel.lament, a l'escola

Properament, amb el resul-
tats d'aquesta expedició i d'al-
tres, s'editarà un !libre de carac-
ter monogràfic sobre la fauna i
flora d'aquest sub-arxipièlag.

del Fossaret, seguint el ma-
teix tema, elaboraren quatre
murals, pintats en ceres i
témpera: un de la casa de les
bruixes, l'altre sobre els seus
vehicles, un tercer sobre els
menjars que empren per fer
les pecimes i el darrer sobre
l'aspecte que tenen les brui-
xes.

Els infants, ara, seguint la
Guia de lectura, van llegint un
darrera altra, els libres que
tenen apuntats.

La intenció d'aquestes ac-
tivitats, segons ens explica la
bibliotecaria, és que els nins
aprenguin a destriar els Ili-
bres, a seleccionar els temes,
i sobre tot que duguin un or-
dre en la lectura.



Protegir el medi ambient,
una tasca de tots

Coalició Partit Popular — Unió Mallorquina 

La humanitat ha d'afrontar ac-
tualment, el desafiament de fer del
medi en el qual es desenvolupa, un
Hoc apte per a la seva supervivencia,
procurant-li una adequada protecció i
recuperant aquelles zones que hagin
sofert una agressió mes o menys
greu.

El desenvolupament industrial
ha estat una de les característiques
del nostre segle, pero ha duit, en cer-
ta manera, la deterioreció del medi
en el que vivim. No és que el progrés
estigui necessariament unit a la de-
gradació del medi ambient, si no que
es tracta d'aconseguir una explotació
racional dels recursos i centrar tots
els esforços en aquest tema.

Un pas important es fer estudis
d'impacte ambiental, que s'han
d'aplicar a l'hora de redactar el pro-
jecte d'una determinada obra, en el
qual es valorin els efectes i conse-
qüències que aquesta construcció
puguin produir en la zona, sobre la
fauna, la flora, les aigées... etc.
Pel que fa a l'estudi de l'impacte
ambiental es podran avaluar i triar al-
ternatives de projectes, introduir me-
sures correctores o rebutjar la totali-
tat del projecte.

Es important saber que, aconse-
guir un entorn habitable no es con-
tradictori amb un nivell de vida de-
vat. Es possible que modificant al-
guna de les nostres conductes
s'aconsegueixi millorar el medi que
ens revolta, una tasca bàsica de les
institucions públiques i de la societat
en general. Aquesta preocupació pel
medi ambient queda reflectida en
gran part per la normativa europea,
que s'orienta fonamentalment a fer
compatible el desenvolupament so-
cio—econòmic amb la protecció de
l'entorn ambiental i en la que aparei-
xent regulats, punts tan importants
com la protecció de l 'atmósfera, la
qualitat de l'aigua, la regulació dels
abocaments de fems, l'eliminació
dels residus, el control dels renous, la
protecció del paisatge... etc.

Les directrius europees les
hem de prende com a nostres i te-
nir-les com a punt de partida adap-
tant-les als aspectes propis de la
nostra ideosincracia i a la voluntat
popular. Un fet molt esperançador
pel futur per Sóller és la creixent sen-
sibilització i concienciació de la so-
cietat en general, quan es refereix al
medi ambiental.

Comentaris pre—electorals

A &iller hi ha mes
marginació del que es creu

Agrupaciò local PSM 

Pel PSM, els sectors socials
d'actuació prioritaria pel que fa als
Serveis Socials són, bàsicament, la
vellesa, la marginació, i les minus-
values.

Una vellesa digna

Els nostres majors tenen dret a
divertir-se, a estar atesos i a gaudir
d'una vida digna. Molts d'ells espe-
ren que es produeixi una vacant a
Ia Residência per poder-hi entrar,
però molts d'altres encara es po-
den valer per ells mateixos i no vo-
len abandonar ca-seva. Tant uns
com els affres tenen raó. Per tant,
des de l'Ajuntament s'han de po-
sar tots els medis necessaris per
donar satisfacció a les seves licites
aspiracions.

Marginado i droga

A Sóller, els problemes de mar-
ginació sein més importants del
que es creu. Una correcta gestió
municipal en matèria de margina-
ció ha d'anar dirigida a aconseguir
una bona planificació i coordinació,
per tal que les solucions adopta-
des no es converteixin en una be-
neficència mal entesa. Es tracta
d'erradicar la marginació i no de
mantenir-la.

Cal també solidaritzar-se
amb el Tercer Món, amb les na-
cions subjugades, amb els pobles
explotats, amb les ètnies oprimi-
des, subvencionant-los projectes
socials d'ajuda.

Una de les tares de la nostra
societat es la droga. A Sóller hi
comença a haver greus problemes
de drogo- dependència, fins i tot
entre els infants en edat esco-
lar. Una bona lluita contra la droga
des de l'Ajuntament és aquella que
va dirigida tant a la prevenció com
a la rehabilitació dels droga-addic-
tes.

Integració dols minusválids

La majoria dels minusvalids,
tant psíquics com físics o senso-
rials són persones que, amb una
bona educació, es poden integrar i
fer feina amb una gran habilitat.
Moites vegades els minusválids fi-
sics es troben encara més desem-
parats en trobar-se amb barreres
arquitectòniques per a ells insu-
perables, per la simple raó que no
sels ha tengut en compte a l'hora
de planificar un edifici o un carrer, i
aquesta es una greu irresponsabili-
tat que es pot solucionar fàcilment
des de les Cases de la Vila.

"La majoria
dels minusvfilids
es poden integrar

i fer feina
amb una gran

habilitat"

CALIDAD A TODO COLOR EN il NORA
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Veu del lector

Protesta
Voldria fer algunes

puntualitzacions refe-
rents a la problemàtica
de la nostra ciutat:

—En primer Hoc, per
gué no existeix cap
pas de peatons ni a
Saler ni al Port?

—Per gué els di-
vendres i els dissabtes
a la nit, no es veu cap
membre de la Policia
Municipal en les inme-
diacions de un Hoc tant
conflictiu darrerament
com és la Discoteca
Saint Tropez, o Alta-
mar, on tot el món cir-
cula com li dóna la ga-
na, aparca les motos
allé en mig, i són els
propis comerciants de
la zona que han de Ile-
var les taques i brutícia
de la zona, netejant les
voravies, després de
que s'aparquin indis-
criminadament les mo-
tos damunt les matei-
xes aceres?.

—Ja com a darrera
qüestió, voldria fer
pública la meva queixa,
crec que generalitza-
da, del lamentable es-
tat de la majoria dels
carrers públics de
Sóller. Tan sols dema-
naria al poble de Sóller
que desperti, i que de-
vant les pròximes elec-
cions no es deixi
"combregar amb rodes
de molí".

Volem realitats i no
més promeses incum-
plides.

RACA

AJUNTAMENT
DE SOLLER

POLICIA
LOCAL

Amb motu de la
TROBADA DE PIN-
TURA INTERNA-
CIONAL EN EL
BARRANC, l'accés a
BINIARAIX, el dia 28

serà per la
carretera de FOR-
NALUTX, en sentit
únic de circulació

Es prega que no
estacionin en els
llocs senyalitzats,
emprant les zones
d'estacionament ha-
bilitades

Sóller, 22 d'abril
de 1991



"Volem que els veïnats participin activament
a la proposta de solucions"

Quines solucions teniu per l'abocador de
ferns?
Que en pensau de la ubicació de la nova
depuradora?
Pariau-nos dels carrers: iI.Iurninació, asfal-
tat, circulació,

- Hi han temes que abans de dur-se enda-
vant s'haurien de debatre públicament per
poder adoptar la solució més consensuada.

La costum de prendre decisions sense
comptar amb els afectats és una forma més
de perpetuar la dictadura i de sembrar la insa-
tisfacció entre els sollerics. A la vegada que
s'utilitzen els diners del contribufent sense
que aquest hi estigui d'acord. Dirlem que és
un sistema per penjar-se medalles a costa
dels sollerics i per propia vanitat i no pel be
del poble. El rebuig popular a segons quines
accions és un bon indicador de la relació Ajun-
tament-Poble.

Volem que els veinats participin activa-
ment de la proposta de solucions, els qui vul-
guin enllumenat han de poder demanar i ha
d'esser instal.lat respectant les seves propos-
tes, el mateix ha de passar amb els carrers i
altres instal.lacions d'Os coma Proposam una
democràcia de Base pràctica.

Podem parlar de la línia a seguir segons el
nostre criteri per solucionar aquests proble-
mes. Una de les nostres prioritats es l'ecolò-
gica i això vol dir que els serveis no han de
ser agressius amb l'entorn. Ha de primar el bé
de les persones (augmentar la qualitat de vi-
da). Per tant en el tema del ferns el que tenim
molt clar és que el primer que s'ha de fer és
lievar aquell focus de contaminació maligne,
abans de que acabem tots amb problemes
respiratoris o mals pitjors. La solució no deu
ser senzilla, corn ja que hem vist fins ara hi ha
treballat molta gent i no s'ha pogut solucionar.
El que proposam fer es: 1.- Construir l'estació
transferidora, coberta i amb espai suficient per
poder emmagatzemar ferns reciclable (paper,

vidre, metalls, piles...). Una altre de les nostres
premises es "Pensa global, actua local", per
això proposam: 2.- Cercar vies de tractament i
reciclatge dels ferns i també dels fangs de la
depuradora. En Hoc de dur-los a cremar a un
altre l loc, que acabarà contaminant el que
també es ca-nostra, Mallorca, (l'incineració
incrementa la pluja Acida i s'emeten cendres i
verins que s'acumularan a la terra i de la terra
a l'herba i de l'herba als animals i dels ani-
mals...). Tot això ja s'hauria fet si la gent pre-
sionàs més a l'Ajuntament i fós més conscient
dels problemes que patim, per això: 3.- Farem
campanyes d'educació ambiental amb l'ob-
jectiu de que els sollerics es concienciin i con-
sumeixin menys productes no reciclables i
perque reciclin tot el que es pugui.

- De la depuradora el que més ens preo-
cupa és l'impacte ambiental que aquesta pu-
gui tenir i que no pugui respondre pel que en
el fons fou creada: per no embrutar més. Ens
preocupa el tractament que es pugui fer dels
fangs ja que aquests sense tractar són perillo-
sos. No es poden acumular de qualsevol ma-
nera ni es poden tirar al mar. Proposam un
tractament que els permetria ser utilitzats com
a compost. Un altre tema que s'ha de resoldre
és la conexió de tots els veinats a la xarxa de
la depuradora, perque sino es fa així de poc
serveix ja que l'aigua del subsol solleric segui-
rà contaminant-se i ens quedam sense poder
beure aigua dels pous, tan bona i fresca a l'es-
tiu. Ens preocupen els efectes nocius de les
bavarades de la depuradora sobre la població
més próxima a ella, s'ha de fer el possible per
no afectar-los.

La nostra entitat cultural l'Assemblea Ver-
da de Sóller- Deià-Fornalutx" posarà en marxa
un consell de cultura verda. Això és dur a la
pràctica la democràcia de Base. Aquest con-
seil donarà cabuda a tots els moviments i ciu-
tadans-nes que podran formular demandes
concretes que es canalitzaran a trvés dels
nostres regidors a l'Ajuntament.

IN
e INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAPara calliew 11.4 Ilam• pseniumeett dosée tualqum

900-11 25 11
El arme canal tamdwee aima pra aysdarie

CONOZCAMOS CUANTOS SOMOS,
SEPAMOS COMO VIVIMOS

Ultimos Mas de recogida de los cuestionarios de los
CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDAS

Padrón Municipal de Habitantes

Si por cualquier causa, Vd. no ha recibido los cuestionarios
de los Censos y del Padrón Municipal o no han pasado a recogerlos
en su domicilio o donde usted dejó indicado, póngase en contacto

con la Oficina Censal de su Ayuntamiento.

Kaierowteinfleriaximweamecew..tr,4-34v,.‘..,4eriews,vavewci:.

Tots eis partits aboguen
per una solució ecológica

al problema de l'eliminació
dols ferns

"L'important es que la depuradora
no faci olor i marxi be"

- Quines solucions teniu per l'abocador
de ferns?

- Creim que l'abocador de ferns s'ha
d'eliminar l'abans possible I ja que ara es
permet dur el ferns a Son Reus, s'ha de pro-
cedir a:

• - Tancament i adecentament del solar
de l'abocador actuals.

• - Fer l'estació de transferència i po-
sar-la en funcionament.

I endemés fer una campanya de desra-
tització si no volem que les rates ens men-
gin. 0 bé, cercar aquell homo de sa flauta.

- Que en pensau de la ubicació de la
nova depuradora?

- Quant a la depuradora està quasi aca-
bada i s'inaugurarà a final de maig, és ben
bé una intelèquia parlar de la seva ubicació.
D'això n'hauríem d'haver parlat abans de
construir-la. I tots els que voleu sabeu les
irregularitats que això va suposar.

Ara però, l'important és que no faci olor i
marxi bé, si no és aixi, i tenint en compte que
Sóller està tancat pels quatre costats, l'en-
sumarem tots. I aprofitar bé la partida del
pressupost que hi ha per ajardinar i embe-

llir-la un poquet.

- Parlau-nos dels carrers:illuminació,
asfaltat, circulació.

- Corn aquell que no diu res, ide) un poc
de tot. Anem-hi:

Els carrers estan força malament, tots els
sollerics ho sabem i ho patim, i també sabem
perquè.

Qui estigui a l'Ajuntament si ho vol fer un
poc bé haurà de fer:

• Estudi global de deficiêncies
• Ordre i pla de prioritats
Això tenint en compta les zones de 150 i

220, i pensant en les conduccions, millor en-
terrades. I després, combinar- se amb els
Plans Anuais del Conseil Insular per carrers.

En circulació i amb l'entrada en funcio-
nament del túnel, és:

• Fer un pla d'aparcaments (per I levar
cotxes d'enmig)

• Desenvolupar el pla del pen mercat
• Fer l'entrada del carrer de Cotre
• Pensar amb una entrada pel sobre del

torrent
I tot abc& però, dependrà de l'harmonie

dei nou Ajuntament i de la greu situació
econòmica en que es troba. Cap partit farà
ni sap fer miracles.
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ELS VERDS
Redacció

Aquesta setmana iniciam una sèrie de cinc reportatges politics, per tal d'informar tots
els nostres lectors de les opinions dels partits politics que es presenten a les eleccions
municipals sobre temes diversos que afecten el nostre municipi.

En aquesta edició tractam el tema dels Serveis Municipals i pròximament desenvolu-
parem, amb el següent ordre, les opinions sobre Serveis Socials i Sanitat, Culture,
Educació i Esports, Hisenda i Funcionament de l'Ajuntament i Urbanisme. Cada un
dels sis partits que han presentat una candidatura a la batlia de &Nier ha rebut un mateix
qüestionari amb preguntes concretes sobre cada un dels grans temes i també unes nor-
mes a seguir per tal que cada grup pugui disposar del mateix espai, si així ho vol. Cada
partit es lliure de contestar o no a les preguntes plantejades per Veu de Sóller.

PP UM

"Proposam radequació de l'abocador existent"
Quines solucions teniu per l'abocador

	 tudi d'Impacte Ambiental per tal de situar-la
de ferns?
	

Iloc més idoni que comportàs el menys pos
ble de molèsties als veins.

- Per la gran acumulació de ferns i degut
	

La Depuradora és un fet; anem a minim
als fums que es desprenen de la seva com- zar els seus possibles efectes negatius i a a
bustió que contaminen perillosament la nostra segurar el seu bon funcionament.
ciutat i , mentres s'espera el funcionament del
Pla de Gestió de Residus Sòiids, proposam: 	 - Parlau-nos dels carrers:

• 1 Adequació de l'abocador existent asfaltat, circulació
(tancament dels terrenys, construcció del moll
abocador, etc.). 	 - Pensam que la ii.iurninació i asfaltat de

• 2 Sol.licitud de subvenció a la Direcció carrers passa per un estudi i planificació d
del Medi Ambient per tal de pal.liar les despe- tots ells, degudament informat pels nostre
ses del buidat i trasllat del ferns. 	 tècnics, de manera que es pugui desenvolup,

• 3 Subscriure el més prest possible el per sectors la seva realització, senpre segor
conveni amb l'organisme Gestor de Son Reus les disponibilitats econòmiques de l'Ajunt,
per l'admissió del ferns. 	 ment.

En quant a circulació, l'objectiu es l'ad(
- Que pensau de la ubicació de la nova 	 quació de vials per descongestionar el trans
depuradora?
	

en els punts mes problemàtics de la nostr
ciutat potenciant la construcció d'aparcament

- Possiblement s'hauria d'haver fet un es- públics o privats degudament ubicats.

INDEPENDENTS

Cinc temes a debat



"Pensam revisar i ampliar la xarxa d'enllumenat
públic, adaptant-la a 220 v."

Quines solucions teniu per a rabocador de
ferns?

- La solució as eliminar-lo a curt termini. Aixó
creim que sera possible ates que l'Ajuntament
de Palma i el Conseil Insular de Mallorca han
signat un conveni per a l'eliminació del ferns a
Son Reus, conveni al qual es podrà acolhi l'Ajun-
tament de Sóller. De totes maneres el CDS pen-
sa arribar a un conveni amb l'Ajuntament de
Palma per dur el ferns diari a Son Reus i gra-
dualment buidar Sa Figuera. Sa Figuera ha
d'esser, en tot cas, una planta transferidora, pe-
rd no acumuladora.

Qué en pensau de la ubicació de la nova
depuradora?

- El CDS, al seu dia, va opiner que la Depu-
radora s'havia de mantenir alla on era. Ara, quan
la nova Depuradora este a punt de posar-se en
funcionament, creim que el seu emplacement no
es dolent. Este lluny del nucli urbe, afecta a
molts pocs vetriats i, sobretot, era necessária i a

quelque banda s'havia d'ubicar. Volem que fun-
cioni tant prest millor perquè això redundare en
el sanejament de les aigües de la badia.

Parlau-nos ciels carrers: 	 asfalt,
circulació,...

- El CDS opina que s'ha de fer una planifica-
ció encaminada a establir un ordre de prioritats
Aquest ordre s'ha de fixer en relació a l'aixecat
deis carrers per on s'ha de passar la nova xarxa
d'aigua. Sera el moment per passar-hi totes les
tuberies necessaries i enterrer les línies aèdes
(gas, telèfon...) i a més s'ha d'habiliter una tube-
ria-guia per a possibles ampliacions. Pensam re-
visar i ampliar la xarxa d'enllumenat públic,
adaptant-la al 220 w. Quant a l'asfaltat dels ca-
rrers pensam dur una política d'asfaltats pro-
gressius, acompanyada de l'aixecat de les ace-
res. Referent a la circulació creim que s'ha de
reestructurar i racionalitzar. L'entrada i sortida
de Sóller ha d'esser més fluide; per  això cal habi-
litat aparcaments cèntrics que no obstrueixin el
transit.

G.M.IM.I.

Et Servais que l'Ajuntament cidina a la
comunitat són molt diversos. Des de tota la
infraestructura de la clutat I rociafies, servei
comú a tots eis ciutadans, fins a serveis
mes ancrais pets qui ho sonciten, com per
exernpie Ia recollida de materials volurnino-
sosiebnicili, retire cotxes abandonats, etc .

atellsenpodem fer una large Ifista
potable

- Clava9uerate
- Recolkie I etiminació de ferns i ende-

rrocaments
-Erillurnenetplbc
Iv6 caT i espars públics

-EscOrxedor
-Circulacibiaparcaments
-Mercat
Otirtint la preserft I anterior legislatura al-

Mer.4■1000•1 	 411•111111•10M•

guns	 vek, 	sofert canvis
importants mente que altos segueixen
sense haver estat millorats.

En moites ocasions l'oposició els ma-
teixos ciutadans han denunciat I criticat
manera ami) la que s'han duit a terme i el fet
que 410 stlagi tet una m'am radical i pro-
funda, aniftapadessant el que hi havia.

Un sitartiOle de mora ben executada ha
estat ralaiNfrent de la part infenor del ca-
rrer Isabel t s'aixecaren les voreres i picaren
Ia pedra, es posaren noves canelf*Oons
de lgua, deixaren una con*C616 sape*
sió de ta instal.lació d'un poiiiible WM*4'
etc.

En contraposició, moits affres carrera f o.
ren asteilets sense aixecar les pactes de les
voreres, sols sobreposant una capa d'estait,
sense preveure les conduccions cobertes
(Sa Plat* morts albas han estat pagats en
part pefe:'veittats (Garni de Cas Jurat), i si-
tes ni tan soleatan tocat.

1
'eservaireitwir mer' '11111111MIlr

I Enllumenat i asfaltat de carrers,
depuradora, recollida i eliminació

de fems, els més prioritaris

PSOE

"Transportar diàriament els residus
sòlids sense incinerar, a Son Reus"

Quines solucions teniu per l'abocador de	 Es controlare periodicarnent el funcionament
ferns? 	 de la Depuradora per tal d'evitar problemes d'im-

pacte ambiental.

CALLE BAUZA. N.° 9
TELEFONO 83 33 50

FAX 63 33 12

07100 SOLLER
MALLORCA - ESPANA

SANTIAGO
PMI-SCQ
SCQ-PMI

SABADOS 	 SPP-787 	 20.15
SABADOS 	 SPP-788 	 22.55

OW.: 13.000
RT.: 23.000

OW.: 12.000

* DIA 13/04 EL VUELO OPERARA PMI-SCQ A LAS 21,40 HORAS Y
SCQ-PMI A LAS 23.55 HORAS.

• * *

PARIS
PMI-ORY	 SABADOS (*) 	 CRL-893 	 16.40

(*) SOLO IDAS

B. A. L. 195

BARCELONA
PMI-BCN MARTES LCN-862 16.05 OW.: 3.000
BCN-PMI MARTES LCN-861 14.30 RT.: 6.000

MALAGA
PMI-AGP MIERCOLES LCN-021 23.55 OW.: 7.900
PMI-AGP VIERNES FUA-722 14.00

AGP-PMI MIEFUJUEVES LCN-022 01.55 RT.: 13.900
AGP-PMI VIERNES FUA-723 15.55

VITORIA
PMI-VIT MIERCOLES LCN-854 16.40 OW.: 7.500
VIT-PMI MIERCOLES LCN-853 14.40 RT.: 14.000

BILBAO - BUS
POSIBILIDAD DE CONEXION EN EL AEROPUERTO DE VITORIA, BUS A BILBAO.
PRECIO BUS OW.: 850/ RT.: 1.500

SAN SEBASTIAN - BUS
POSIBILIDAD DE CONEXION EN EL AEROPUERTO DE VITORIA, BUS A SAN SEBASTIAN.
PRECIO BUS OW.: 850 / RT.: 1.500

Información y Reservas en esta Agencia de Viajes

PSM

"La primera cosa que hem de solucionar
l'asfaltat dels carrers, i els aparcaments"

26 d'abril del 1991 / Veu de Stiller
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- Aconseguida una millora i evident modemit-
zació del Servei de Recollida domiciliaria del ferns,
el problema greu que encara es presenta es el de
l'actual situació de l'Abocador incontrolat de la Fi-
guera i les seves condicions.

Pei PSOE la solució a l'abocador passa per la
seva eliminació i reconversió del solar en una esta-
ció tramsferidora dels residus solids urbans pro-
duits periòdicament, per tal de que puguin esser
trasnportats dieriemtn, sense incinerar, a l'aboca-
dor de Son Reus, (Palma), tal i com preveu el Ra
d'Eliminació de Residus Solid s, elaborat pel Parle-
ment Balear.

Naturalment, el PSOE segueix defensant el
amnteniment del caracter públic de la recollida del
ferns, a través de la gestió de l'Ajuntament

-Que pensaudela ubicaciódela nova
depuradora?

- Els socialistes sollerics sempre hem defensat
Ia necessitat d'una Depuradora nova. Pareix que la
qtiestió de la seva ubicació a Son Puce es irrever-
sible, tot i que encara hi ha alguns pies pendents
als tribunats.

Respecte de si la ubicació era la més adequa-
da o no, la postura del Grup Municipal Socialista,
en el seu moment, va assar presa en fundó dels
informes tècnics obrants a l'expedient administra-
tiu .

Quines solucions teniu per l'abocador de
ferns?

- La col.laboració del PSM amb els affres
grups de l'oposició ha estat decissiva i, final-
ment, hem aconseguit millorar el servei de
recollida del ferns: s'han comprat dos ca-
mions nous i 150 contenidors de distinta ca-
pacitat i s'han millorat les condicions de fra-
bail de la Brigade. Pensam que la recollida i la
neteja han de seguir essent municipals, per-
que el cost del servei reverteix a Sóller mateix
i dóna llocs de feina.

L'únic tema pendent es l'eliminació dels
residus saids. L'actual abocador s'he de
suprimir, buidar, tancer de paret i embellir.
Per a nosaltres, la solució es construir una es-
tació transferidora a Sa Figuera i transportar el
ferns alla on design .] el Govern Autònom. A ni-
vell dei Parlament seguirem defensant un sis-
tema d'eliminació del ferns que no sigui con-
taminant i que permeti el reciclatge dels resi-
dus. Aixf as que fomentarem la recollida se-
lectiva del ferns: el vidre per una banda, la ce-
ràmica per ratte, les piles per una altra, etc.,
a fi d'evitar al maxim la contaminació ambien-
tal.

Què pensa u de la ubicació de la nova
depuradora?

- Fins ara, totes les algues brutes del Port
anaven a la mar i, per tant, l'amphació de la
depuradora existent o la construcció d'una
nova era imprescindible per aturar la con-
taminació de les algues en general. El
canvi de Hoc de la depuradora ha retrassat les
obres més d'un any i mig i ha suposat un cost
afegit d'uns deu milions de pessetes, que
s'haguessin pogut aprofitar per perfeccionar
el sistema de depuració i reduir les males
olors. Per mottes voltes que se li dones, no es
podia contentar tothom, perquè ningú vol una
depuradora devaora ca-seva.

En aquests moments, les obres estan

quasi acabades i ja no cal panar-ne mes. La
nostra responsabilitat és procurar que funcio-
ni correctament, que produixi els minims per-
judicis possibles als veinats, i que compleixi
l'objectiu de no contaminar més les aigües del
Port, ni de les fonts ni dols pous.

Parlau-nos deis carrera: il.luminació,
asfaltat,circulació,...

- Sense cap dubte, la primera cosa que
hem de solucionar són els asfaltats dels
carrera. Quasi tots estan en pêssimes condi-
cions i plens de clots. Es imprescindible asfal-
tar-los tots d'una forma planificada; és a dir,
que al mateix temps, s'han d'aixecar les
aceres, eixamplar -les, repicar les pedres I
fer rampes perquè els cotxets d'infants pe-
tits i dels minusvAlids hi puguin pujar i baixar
sense impediments i, aprofitant això, s'han de
reposar les canonades d'argua potable i revi-
sar/es mines o instaLlar-ne allé on no n'hi ha.

Durant aquesta legislatura, totes les ba-
triades i carrers una mica allunyats del centre
han estat absolutament descuidats, i a mottes
d'ells hi manquen llums. A més, hi ha una ver-
tadera necessitat d'espais públics o focs
d'esbarjo.

La circulació dels cotxes esté molt mala-
ment, perquè la Reforma Circulatária esté feta
només a mitges. La solució és acabar la Re-
forma d'acord amb les l'hies bésigues se-
güents:

• S'han de construir aparcaments a llocs
cèntrics. Això fomentaria que la gent anas a
peu. El que passa es que no hi ha gaire solars
cèntrics en condicions, i les solucions de-
pendrai de la capacitat de negociació del fu-
tur equip de govern municipal.

• La majoria de carrers han de ser de di-
recció única.

• Es necessari peatonitzar tots els ca-
rrers que sien possibles.

▪ S'ha de imitar la circulació de vehicles
pesants per l'interior de la població.

Parlau-nos dels carrers: iI.Iuminaciô asfaltat,
circulació,...

- S'ha de procedir a l'enllumenat de tots els
carrers i barriades, ja que no es pot permetre el
que passa en l'actualitat, que segons a quins in-
drets pareix de dia, i a altres es troben completa-
ment a les fosques.

Attra tant succeeix amb relació a l'asfaltat,
agravat en que les contribucions especials es co-
bren a segons quin carrers i a d'affres no. I encara
pitjor a d'altres ni amb contribucions ni sense es
fa res.

Per això defensarem l'elaboració d'un Pla qua-
trienal, d'acord amb els informes tècnics, que prio-
ritzi els carrers que s'han d'anar asfattant i enllu-
menat.

En lo referent al terna circulatori, el principal
problema es el dels aparcaments públics. La solu-
ció es cercar j trobar solars per aconseguir els Rocs
necessaris, juntament amb la maxima conscien-
ciació ciutadana tendent a disminuir la utihtzació
del cotxe en els desplaçaments curts.

En quan a reformes circulatòries s'han de fer
tanguent en compta l'opinió de tots els afectats:

entitats ciutadanes i tècnics.
S'han de fer estudis tendents a minorer eis ac-

cessos a la ciutat, preveent l'augment de tràfec
que prodUire el túnel.



Andreu Vivas

Molt valent va sortir al te-
rreny de joc el conjunt solle-
ric, amb tota la tranquilitat
que dona la salvació de la ca-
tegoria i la còmode possició a
la taula.

Nico, repetint per tercer
cop consecutiu, la mateixa
alineació que vuit dias abans,
deixava avançat a Tuduri i a
Alfons, menties que la reta-
guarda quedava en mans
dels habituais.

Oportunitats pals
dos costats

Les més clares oportuni-
tats de tota la primera part se
varen centrar als primers 25
minuts de joc. Alfons al mi-
nut 9 tira una pilota en "vase-
lina" per damunt el porter,
sortint a fora per poc. Dos
minuts després, la rèplica,
Busi sol davant Juanjo no
aconsegueix marcar, amb un
tret que ature el porter soue-
ric. Al minut 14, l'oportunitat
més clara del partit als peus

de Baltasar, que amb un tir
col.locat supera la sortida del
ex-mallorquinista Reus i es-
tavella la pilota al pal dret de

porteria, com també va al
pal un xut de Manolito, qua-
tre minuts després.

L'última d aq uesta serie,
fou un fort tret de Pons als 22
minuts, que entre Juanjo i el
travasser, poden desbaratar.
D'aqui als 45 minuts, avorri-
ment total, llevat d'un cop de
Martin just al minut 45, que
Reus, oportú, rebutja a cor-
ner.

Domini total de l'Arenal, al
segon temps

La segona meitat no va
tenir opció per l'atac solleric.
Els de Gost volien decantar
el marcador cap al seu costat
i ho volien fer lo més aviat
possible. Als 55 minuts quasi
ho aconsegueixen, però
Juanjo primer i Brugos
després, poden salvar el pe-
rill. Just després, Salvador
suri al camp i inmediatament
Nico li posa una inmovible

Moreno Campos, una gratificant
sorpresa a S'Arenal. Una

actuació per firmar-la a cada
desplacament. (Foto 1.0.).

ombra, Tovar substituteix a
Edu i "es penja" pel seu dor-
sal i no el deixa ni a sol ni a

ombra.

Juanjo es lesiona i aguanta
fins la fi de l'encontre

A uns moments de fort
domini local, amb dues provi-
dencials aturades de Juanjo
als 62 i 65 minuts, arriba la
seva lesió mancant encara 15
minuts pels noranta, ja que
es varen convertir en 96, per
decisió arbitral.

Dagut a que Nico ja havia
esgotat els dos canvis regla-
mentaris, Juanjo havía
d'aguantar com fos i, amb
una voluntat digne de resal-
tar, coix i amb mostres de fort
dolor, va seguir jugant tot el
temps que les falta. Els lo-
cals, amb la necessitat de
marcar i amb el temps en
contra, es posaren força ner-
viosos i no crearen cap ocas-
sio clara de gol. L'anticipació
de la defensa, totalment res-
ponsabilitzada, feren arribar
el final del partit i s'endugue-
ren a Juanjo a brassos com
si fos un autèntic "torero". La
festa havia acabat i l'objectiu
cumplit.

•

El bloc solleric, segeuix inexpugnable
El Saler aguantà els últims 1 5 minuts amb Juanjo lesionat

Els dos equips que diumenge s'enfrenta-
ren varen confirmar el que ja tothom sabía de
memòria, la poca efectivitat del conjunt de Pe-
re Gost i la bona i segura defensa del de Nico.
Si amb justicia el resultat es podía decantar
cap l'equip local, el merit de l'empat es del tot

•

del Saler, que amb la disciplina que el carac-
teriza i amb la magnifica actuació de Juanjo,
no deixe escapar l'oportunitat de restar un
negatiu.

A l'espera de rebre al At. Balears, el
compte de negatius queda amb un d  ells.

o
Sóller

FITXA TECNICA

Alineacions:
Arenal: Reus, Nuñez,

Busi, Angel, Pons, Salom,
Ruiz, Fonseca, Domingo
(Salvador min. 55), Mano-
lito i Izquierdo.

Stiller: Juanjo, Sán-
chez (Rodriguez min. 68),
Nadal, Brugos, Bestard,
Martin, Cladera, Edu (To-
var min. 57), Tuduri, Al-
fons i Baltasar.

Arbitre: Sr. Moreno
Campos. Excel.lent ac-
tuació, seguint sempre el
joc d'aprop i amb una
aplicació pefecte de la Ilei
de l'aventatge. Va allar-
gar l'encontre sis minuts,
quan amb tres era mes
que suficient. Mostrà tar-
ges grogues al local Pons
i als sollerics Tovar i Bru-
gos.

Incidències: Dia so-
letjat al Municipal de
S'Arenal, amb un aire
prou fret. Masiva assis-
tència de seguidors solle-
rics i terreny de joc en
irregulars condicions.

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Portmany - P.D.S. Eulalia 	
H. I. Blanca - Cala D'Or 	
Ferriolense - Cordessar 	
Mayor- Ferrerías 	
Seislan - Mariclia 	

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

Badia C. Millor - Isleño
Poblense - Alará 	
Arenal - SOLLER 	
At. Boleares - S. Rafael
Ployas Calviá - Ibiza 	

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

L_P OF OC Portos
At, Baleares 	 34	 19 13 	 2 45 12 51 	 +17
Ployas Calviá 	 34 	 19 12 3 65 21 50 +16
Ibiza 	 34	 20 9 5 48 18 49 +15
Cala D'Or 	 34	 16 11 7 39 28 43 	 +9
Bocks C. Millor 	 34	 16 9 9 50 33 41 	 +7
Alayor 	 34 	 12 14 8 40 26 38	 +4
Poblense 	 34	 14 10 10 32 27 38 	 +4
Ferrictiense 	 34 	 13 12 9 43 38 38 	 +4
Seislán 	 34 	 14 8 12 42 35 36 	 +2
Ferrerías 	 34 	 12 12 10 35 35 36 	 +2
SOEUR 	 34 	 10 13 11 24 26 33 	 -1
Caniessar 	 34 	 8 14 12 35 39 30 	 -4
P.D.Sta, Eulalia 	 34 	 10 9 15 27 33 29	 -5
Porlmany 	 34 	 10 9 15 38 52 29 	 -7
Isleño 	 34 	 9 10 15 32 48 28 	 -6
Arenal 	 34	 8 10 16 36 37 26	 -8
Maro 	 34 	 10 4 20 39 66 24-10
San Rafael 	 34 	 6 11 17 32 58 23 	 -9
	  34 	 7 6 21 29 63 20-14

H. !sic Blanca 	 34	 4 10 20 25 60 18 -16

Baltasar pronostica:
"El &Nier esta
capacitat per guanyar a
l'At. Balears".
(Foto T.0.).

Exposición y venta:
C/. Sa Mar, 128
Telf. 63.34.50 973.000 ptas.

PIENSE EN .LANCIA
Le esperamos en:

Taller
PAU i MARCE

Servicio LANCIA

1.1111'11W
	

9.• .1	 10 I 	 km - h.

1 Io FIRE. \ 	 I /IN	 -.7 	 khi h.
1.101:7
	

1.301 	 7N IA 	 in km h.
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Futbol III Divisió

El partit més espectacular i esperat de
l'any. El líder des de fa un caramull de jor-
nades, es juga el primer joc al Municipal
solleric. Platges de Calvià, que li pitja els
talons, a un sol punt, té un fàcil partit al
camp del Sant Ratel Els de la Via de Cin-
tura sortirén al rectangle solleric com es

Toni Oliver

La preocupació més important serà la
de la posible recuperació de Juanjo. El
porter seré dubte fins al darrer moment.
La lesió d'esquinçament de turmell
aconsella un descans de quinze dies, per()
el coratje del jugador pot fer el miracle. Pel
demés, Nico podrà repetir alineació. En
aquest sentit, una seda.

Baltasar: "Es molt dificil véncer al
actual Sóller"

És la persona idônea per parlar-nos del
rival de demà. Baltasar Gómez ha jugat
una série de temporades en l'equip
blanc-i-blau, i el coneix a fons. El faner
migcampista solleric ens parla de la seva
trajectòria en les files de l'equip local:

—En quan a l'ambient, estic contentis-
sim. Millor, diria que no me podien acollir,
tant públic com plantilla, que es una pinya
com mai havia vist. Dóna gust jugar així.

—Ja t' han parlat de la renovació?
—Si, si. Vaig tenir una I larga entrevista

diu "a totes". Perilla el seu liderat, i
són conscients. El Sóller tomarà a ser un
gegant. L'equip de Nico és dels que estan
més en forma del campionat, amb una de-
fensa fantàstica i un treball col.lectiu admi-
rable. Tot a punt per un partit ja qualificat
per la premsa, com el "de la jornada".

amb el senyor Brugos i li vaig exposar la
meva postura. Ells tenen la paraula. A mi,
insistesc, m'agradaria quedar.

—Balta, aquest "new look" capilar, és
massa...

—Estic molt feliç de la meva decisió.
Quan vaig veure a Juanjo ara fa dos me-
sos vaig quedar maravellat. Tot d'una vaig
començar a donar pases, i aqui me tens.

—I on te feren la pròtesi?
—Be, es una clínica capilar de Barcelo-

na, que té una delegació a Palma, concre-
tament Martin, del carrer Blanquerna, i ve-
ritablement ho aconsello a tothom. Es
al.lucionant. Cap problema, ni practicant
esport, ni banyan-te, ni anant en moto, res
de res.

—Tornant per finalitzar al tema esportiu,
es batible l'At. Balears?

—No es fàcil, però rotundament el
Sóller actual esté plenament capacitat per
guanyar. Es molt dificil tombar-nos. De-
fensam fenomenal i tots treballam per bé
de l'equip.

—Baltasar, quina pot ser la clau del par-
tit?

—Marcar primer. Si aconseguim avan-
çar-nos, tendrem moltes possibilitats.

Baltasar: "Si aconseguim marcar primer, la victòria és nostra"

Sóller At. Balears. El líder es juga el títol a Can Maiol

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

Bernat Bernat
C . B 	

Tells: 633955-632803
Presupuestos sin compromiso



Il Regional

Port de Saler, 3 - Bunyola, 2

L'Arbitre va suspendre l'encontre
faltant 7 minuts

Això ja es autènticament demen-
cial, el que un col.legiat ja suspengui
un encontre per rebre insults del
públic.

Ja vol dir que el 95 per cent d'en-
contres de tota Mallorca es podrAn

suspendre, pel mateix motiu. El
col.legiat de tom, al Sr. Gonzàlez no
poguè aguantar els "pírrics" set mi-
nuts que mancaven per acabar. L'ac-
ta, tota una incognita, no la volguè fer
al camp.

Sa glosa den Tomeuet

Al lider hem d'escabetxar!
El Seller noté rival
en un partit molt disputat
jugat al Nou Camp de S'Arenal
un punt mes ¡a hem sumat

Amb un Reus a sapataria
i un Juanjo davall es garrots
aixeja era una garantie
que no seria un partit d'al.lots

Lo que ja mai es sabré
Ois a quin Iloc haunem estat
si quan sa Ifiga començà
a Nioo haguessim fitxat

Diumenge, un plat de post
el Balears vé a jugar
Can Maiol ha d'ésser un festí
entre tots, el podem escabetxar

PD.
Enhorabona doble vull donar
a sa gran Penya ArTabal
sa paella de marisc, excepcional
però va ser més fenomenal
es resultat del mallorqueta
a dins Madrid es va guanyari
aixõ vot dir que es pot salvar
igue tots ho poguem celebrar
amb una altre bona paelleta.

PERLETES ESPORTIVES
JUANJO, porter del Sóller,
després de la seva lesió de
diumenge a S'Arenal
- "M'haurien de treure es
budells per retirar-me dels
camp per una lesió. S'ha de
jugar sempre al cent per
cent Es qiiestió de tempe-
rament".
- "A l'At Balears Ii donarem
un bon "susto" jugera encara
que sia infiltrat. Avui dia per

guanyar al Sóllerels han de tenir de mico..."
1 tu els a tens d'elefant...

Platges escursa distancies
Toni Rullan

Una sola victòria a domicili i dos empats, en una jornada
de signe casolà, en que es marcaren setze gols, i deu
equips es quedaren en blanc.

La sorpresa de la jornada es done a l'Estadi Balear on el
Sant Rafel aconsegui un empat que li mante Ileugeres espe-
rances de mantenir la categoria.

Cala d'Or afiança la seva plaça de "promocionista" des-
prés de sumar dos importants positius enfront d'un ja des-
cendit Hospitalet.

Platges segon de la classificack5 a un punt del lider
guanya merescudarnent a un Eivissa i a un del segon.

Sóller empatà enfront d'un Arenal que es veu seriosa-
ment amanaçat pel descens.

Pel demés, normals les victòries dels equips que jugaven
a casa en els partits Portmany—Santa Eulelia; Ferriolense —
Cardessar; Alaior — Ferreries; Seislen — Alcúdia; Badia — Illenc
i Poblense — Alará.

Mante una jornada més el liderat el At. Balears, seguit de
Platges, Eivissa i Cala d'Or.

Per la cua, tot igual, Hospitalet (-16) i Alcúdia (-14), ja no
tenen res a dir en aquesta Iliga, Sant Rafel i  Alará ho tenen
molt malament, mentres que Arenal, Illenc i Portmany han de
fer es cap ben viu, si volen mantenir la categoria.

La propera Jornada

Per a la propera jornada veiem corn a partits mes inte-
ressants els que jugaran: BASSA - Portmany de rivalitat lo-
cal. CALA D'OR - Ferriolense; Alcúdia - BAIDA; Alaró -
ARENAL; Sant Ratel - PLATGES, i el de la jornada amb el li-
derat en joc SOLLER - AT. BALEARS:

JUANJO 	
MARTIN 	
SANCHEZ 	

Gomma
TUDURI 	
BESTARD 	
MARTIN 	
BRUGOS 	
Patrocina

T. d'En Pau, 0 - C.F. Saler, 1 

J. A. Maiol, decidi en els
darrers instants

Joan Antoni

Alineació: Tolo, Sacares, Pomar, Bemat, Celie, López,
Jiménez, Fontanet, Guerrero, J. Antoni, Sergio.

També jugaren: Ensenyat, David, Rodriguez, Ribas.
Gois: Minut 85, 0-1; en J. Antoni Marot recul l una pilota i

entre dos contraris molt hàbilment l'aixeca per damunt el
porter.

Comentari: el Sóller realitzà un intelligent encontre amb
una bona col.locació dels homes de la defensa i de centre
de camp, no deixant jugar al seu rival en cap moment.

Els visitants varen gaudir de millor joc a la segona part,
amb el vent en contra, que a la primera que al tingueren a
favor. A n'aquest temps el domini fou altern, però no es va
crear periH a les dues porteries. Al segon temps el Sóller du-
gué la iniciativa i disposà d'algunes ocasions. Entre elles,
hem de destacar-na una de molt clara, un remat den Gue-
rrero, que fou rebutjat per un defensor local quan ja entrava
la pilota a dins la porteria.

Tercera i última sortida

El proper diumenge el &biler es desplaçarà al terreny del
Patronat, equip que ens guanyà fa algunes jornades al camp
den Majal de manera injusta. Els nois den Josep Got tenen la
possibilitat d'ampliar la seva compta de punts si saben im-
possar—se a l'agresivitat del seu oponent.

Futbol Juvenil

de Miguel D. Bernat
CI. Palou, 22. Tel. 63 38 42 Procoloe

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOSLIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

ema
flDROGUERIA

RESTAURANTE FERROCARRIL
SELF—SERVICE

Les ofrece sus servicios y platos variados, y les comunica que
estará abierto de lunes a sábado, el domingo permanecerá

cerrado por descanso del persona!.
Horario 1 1 '30 a 1 6.

Se sirven banquetes de bodas.
Toff. 6301 02 — Plaza do España n 6 — SOLLER.

Transports
C. SASTRE

GAS-011.
PER A CALEFACCIO

A DOMICILI

Tel. 633049/630387

PLACER Y
RELAJAMIENTO

Ir , (3
P 	 Tsh--"P,J'11-

74) jjk ILA OTRA .

4 I

Calle Luna, 12 • Sóller
Mallorca • Tel. 63-04-47	 Vi/f matin, 6Asime4

FERRETERIA 	 •
	-  20 8' '2

a 5 - t

NISTOAIAI
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Futbol Divisió - Veu de la jomada

MUDANZAS
MEDITERRÁNEO

Mudanzas locales — Nacionales e
Internacionales. Servidos combinados con toda

España y resto de Islas. Grupajes y cargas
fraccionadas con España, Menorca, Ibiza.

Presupuesto sin compromiso.

Consúltenos: Calle Poeta Tous i Maroto, 5-A.
Entresuelo. Local- 7. Telf. 71 77 03.

PRECIOS ECONOMICOS

Dimecres, dia primer
de Maig

Platges de Calvià -
Sóller

T.O.

Dimecres dia u de Maig
hi ha jornada a Ill Divisió , El
Saler viatge a Magalluf on
jugarà davant el segon clas-
sificat Platges de Calvià, en
el flamant Poliesportiu. Un
compromis realment dificil
per un Sóller que viatjarà.
molt motivat.

Elsdeponent,amés

L'equip de Miguel Maga-
ria ha anat pujant el rendi-
ment. Ara mateix és el con-
junt que més punts ha su-
mat en el que duim de se-
gona volta, i arriba a la l'igue-
ta d'ascens en un bon mo-
ment.

Cal recordar que la fase
d'ascens es jugarà just el
següent diumenge de aca-
bar la Iliga regular, es a dir,
el 19 de maig.

Es d'esperar que el
Sóller segueixi en la seva
nia de joc seriós i posi les
coses dificils al gallet local.

Andreu Vivas

Alineació: Port de Saler:
Garcia, Coll, Manrique, Abelard,
Arbona, Galindo, Bauza, Alfredo,
Alba, Rivera i Raja (Jorquera).

Arbitre: Sr. González. Aquest
senyor ja duia la consigna previa
de fer tot el possible en contra
dels locals. Prova d'aixà es la
consecució dels dos gols visi-
tants en dues penes maximes,
del tot inexistents i clarament
provocadores. Després d'expul-
sar als locals Bauze i Rivera i a un

jugador visitant, va suspendre el
partit, al.legant que el public l'in-
sultava i que mancava seguretat
cap a la seva persona.

Gols:
Minut 15: 1-0. Rivera.
Minut 34: 2-0. Raja.
Minut 41: 2-1. Castell (p).
Minut 51: 3-1. Rivera.
Minut 62: 3-2. Castell (p).
Per lo que respecte a l'en-

contre en si no va tenir gaires
problemes pel conjunt de Daniel,
que amb mitja hora de joc, ja ha-
via posat un ciar 2-0, que es va

reduir per el penal esmentat.
El Bunyola no cree gaire perill

a la porterie de Garcia, mentres
que el Port de Sóller, poguè dei-
xar un marcador al seu favor molt
més char. Aquesta propera jorna-
da es determinant per les aspira-
ciones dels sollerics, ja que es
desplaça al camp del CIDE, a on
si es pot puntuar, s'eliminaría a
un rival directe a la Iluita per l'as-
cens. En cas de perdre, el Port
quedaria amb la possibifitat de
recuperar els punts, ja que duu
un partit menys que el colegiais.

Fútbol Infantil

Sollerense, 3 -
S'Indioteria,

Joan Antoni

Alineació: Caldentey,
Maiol, Ensenyat, Victor, Mi-
qui, Ros, Rodriguez, T. En-
señat, Casas, Enrique, Car-

També jugaren: Burgos,
Querl, Bernat, Pomares,
Puig.

Gola: 1-0, Carbó, 2-0,
Carbó; 3-0, Carbó.

Comentad: Molt bona
actuació dels deixebles de
n'Andreu Pons que domina-
rem tot l'encontre, oferin
costant perill sobre l'àrea
contrari.

Hem de destacar el alt
nivell de tot l'equip, fent una
menció especial al golejador
Biel Carbó que aconseguí el
tres gols i al bon treball den
Xavier Rodriguez.



Ciclisme

XXVI Cinturó Ciclista Internacional a Mallorca

El solleric Ramón Ros, primer
illenc classificat

Joan 	 nosa del Seur, quedant el solleric el segon a 1 0T.

Discreta actuació illenca a la vint-i-sisena edició
de l'única prova ciclista per etapes que es disputa
a la nostra Illa.

Cent trenta-set inscrits, distribuits en vint-i-tres
equips (xifra record), dels que nomes n'acabarien
noranta. A destacar que dels vint-i-dos mallorquins
inscrits nomes lograren inscriure el seu nom a la
classificació final tretze homes.

L'actuació més destacada fou la del solleric
Ramon Ros que es classificà al Hoc vuitè de la
general a 4'11" del guanyador, el txec Vladimir Ko-
zarek.

Abrumador domini dels corredors Txecs que
aconseguien la victòria a la general, al Premi de
Muntanya i ala Classificació per Equips.

Primera etapa

Bon auguri del que sena aquest "Cinturó". Els
ciclistes es presenten a l'arribada catorze minuts
abans del temps previst per l' organització.

S'imposa en José-A. Espinosa (Seur) amb
2-17'08. En Ramón Ros es classificà el sise de
l'etapa amb 2-1711", quedant  cinquè el Premi de
Muntanya, i s'enfundà el Jersey de Primer Mallor-
qui

Segona etapa

Abans del quilòmetre vint es produeix l'esca-
pada de tretze homes, ais que després s'afegeix
un altre grup dins el que es troba n'Antoni Porras
que aconsegueix desbancar al solleric del Jersey
de Primer Mallorqui al aconseguir una diferencia
de 28" en Ramon, quedant 4" per damunt el solle-
rie alageneral.

S'imposa en Patrick Serra (Scania) amb
2-07'58" entrant n'Antoni Porras en el Hoc setze,
amb el mateix temps.

Antoni Porras passaria al tercer Hoc de la gene-
ral a 27" d'en Patrick Serra i en Ramon Ros al setè
a 31".

Tercera etapa

Contra rellotge. S'impose n'Eleuterio Mancebo de
Ia Selecció Olímpica, fent els 144 qms. amb
17'49. En Ramon Ros queda el quart amb

A la general passe a comandar de nou n'Espi-

Quarta etapa

Començà el domini absolut dels Txecs al arri-
bar a les muntanyes. S'impose en  Kan Myyrylaine
(Finlandia), passant a comandar la general el ter-
cer classificat del dia, en Vladimir Kozarek (Dak
Nova), seguit dels seus coequipiers Vit Kouril i
Abyrek Fiela a 1'26. En Ramon quedà desplaçat
al Hoc vuitè a 4'02".

Cinquena etapa

Pel premi de Muntanya del Coll de &Iller pun-
tue de primer n'Abraham Olamo, escapat al primer
quilòmetre de cursa, seguit de n'Antoni Alf aya
(Seur) i en Mario González (Coprusa).

Nombroses caigudes a la baixada del Coll cap
a la nostra Ciutat, degut al mal estat de la carrete-
ra per les obres del Túnel de Sóller, com ha de-
nunciat bastantes vegades "Veu de Sóller".

El sprint especial de Sóller passe desaperce-
but pels ciclistes i comentahstes esportius. Vis-
quen les prioritats esportives del nostre Ajunta-
ment! Pel Puig Major passava en primer Hoc n'An-
toni Alfaya (Seur) seguit d'en Kouril i en Moureal.

Al final domini absolut dels txecs, imposant-se
el veneçolà Giovanni Pavon, entrant en Ramon
Ros en el Hoc vint-i-dosè a 221".

En Korarek (Dak Mova) comanda la general,
quedant en Ramon Ros en el Hoc viutè a 411", i el
deianenc Francesc Horrach "Xesqui" el cin-
quante a 9'26.

Sisena etapa

L'alemany Ralf Koldervitz fou el guanyador de
la segona de les darreres etapes del "Cinture, se-
guint el Texc Vladimir Kozarek de líder.

En Ramon entre el cinquè a 28" de l'alemany, i
en Xesqui en el Hoc quarante-une, amb el mateix
temps. A la general en Ros queda el viutè a 411" i
n 'Horrach el quarante-nove a 10'04.

Setena etapa

Etapa final a les Avingudes de Ciutat, amb vic-
tòria final pel suec Patrick Serra, mentres en Vla-
dimir Kozarek guanyava la general.

En Ramon Ros quedà el viutè de la general a
4'11" i en Xesqui al quarante-nove a 926".

AUTOS LLADO
Agente Oficial Peugeot Talbot

Camp Llarg s/n. Teléfono 63 12 43
07100 SOLLER (Mallorca)

GRAN OFERTA
hasta el 30 de Abril

DESCUENTOS DE HASTA CIENTO SETENTA MIL PESETAS-
a la compra de un turismo Peugeot

(exceptuando mod. 605).

Ejemplo: PEUGEOT 205 PLUS motor 1.300 PVP 1.304.000 ptas.
AHORA = 1.304.000 - CIEN MIL = 1.204.000 matriculación incluida.

Versiones de gasolina - diesel - automáticos.

Estos descuentos se aplican con o sin entrega
de vehículo usado.
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Hermes - Círculo
Sollerense, tercer al
Campionat Absolut

Joan

El Costa de Calvià revalida,
per tercer any seguit, el Titol de
Campió de les Balears Absolut
per Clubs, gracies al fitxatges
peninsulars.

Segons rumors foren prop
de quarant eis atletes forasters
amb llicència de la Balear que
competiren aquest cap de set-
mana front als atletes illencs.

Campionat amb molt poca
motivació, degut especialment
a la pròxima fussió de clubs.

Hermes —Circulo Soule-
rense es classificà en el tercer
Hoc de la general.

Cent deu —tanques

S'imposa en Mique! A. Ro-
sado del Costa Calvià, amb
147, seguit d'en Sergio de An-
gel, del mateix club, amb 153
en Victor Sarmiento (Colo-
nia—Pollença) amb 163, i el
solleric Pep Pinya, amb 164,
batent el seu propi record per-
sonal i fent minima, que no fou
homologada pels Arbitres d'Ei-
vissa (segueix la vaga dels
mallorquins per disconformitat
amb la Federació Balear) degut
al vent a favor. Bona sortida
d'en Pep, a partir de la setena
tanca duel al límit arnb en Sar-
miento, amb una final disputa-
da. A la vinent cursa en Pep
pot superar a n'en Victor.

Cent tangues dones

Na Maria Salom es classifi-
ca en el quart Hoc amb 185.

Cent mures

Deu minuts després del
cent—deu tangues en Josep
Pinya participe ais cent Mures,
motiu pel que encara se li nota-
va el cançament.

Sortida normal, fent 113
empatat amb el tercer classifi-
cat, n'Antoni Dominguez (Co-
lonya—Pollença).

Els dos primers Doce foren
ocupats per dos peninsulars del
Costa Calvià, emprant els dos
108. Joan—I. Fernández es
classifica en primer floc i en Mi-
quel Diaz en segon.

Cent !hures femenins

Na Maria Charmenco es
classifica en el Hoc cinquè amb
143.

VENDO, Pisos a
estrenar, en C/.

Alqueria del Conde.
3 Dormitorios.

2 Baños.
Hipoteca al 13,50%.

EN VENTA,
Aparcamientos y

Locales Comerciales.

Informes:
Teléfono 63 13 57

vie, seguit del veterà atleta
solleric Antoni Pinya que mo-
mentaniament pertany al mateix
Club. El Ilançament del solleric
fou de 3448.

En Pere Montaura es clas-
sificà en el Hoc sise amb 2076.

Alçada femenina

El primer Hoc fou ocupat per
n'Ivonne Susilla del Costa Cal-
via amb 1'60, classificant—se
n'Andreu Pérez en el Hoc quart
arnb 1'15 metres.

Mil cinc -cents

Com era d'esperar n'Antoni
Penya del Colonya—Pollença fou
el primer classificat amb 400"6.
En el Hoc quart entre en Gerard
Rado amb 403" i en la posició
vuitene en Cristòfol Castanyer
amb 4152, que indubtable-
ment va planejar molt malament
el ritme de la cursa al estar
acostumat als cin—mil. De totes
formes va quedar molt prop de
Ia minima.

Disc femení

El Hoc cinquè fou ocupat per
n'Antònia Guillem amb 19N10
metres.

Deu-mil metres

En Matou Domínguez va
sortir molt tranquil.lament fent
30'59"2. S'imposa en Luparlez,
del Costa Calvià amb 3041". El
vuitè classificat foy n'Andreu
Ramis amb 3536"6.

Mil cinc-cents femenins

Quatre-cents Mures

En Joan Busto es classificà
el cinqué amb 54"8, fent mini-
ma (55"). En Joan Morro fou el
setè amb 569, batent el seu
propi record personal. Els seus
dos—cents primers foren mera-
vellosos, a 24", arribant emperò
completament agarrotat. Si no
fos per aquest constant agarro-
tament baixaria molt les seves
marques. Afim Joan que 'tu
pots!

Pes femení

No Joana Ma. Quintana es
classifica la cinquena amb 592.

Pep Pinya un velocIsts a tenir moIt
en compte a partir d'aquesta

moments.

diumenge amb participació
sollerica.

Gran cursa la d'en
Joan—Jaume Marques, fent un
temps extraordinari de 39' als
cinc—mil, rebaixant el seu propi
record amb prop de dos minuts
i mig. En els darrers dos—mil
baixe el ritme quedant a les por-
tes de la minima amb 1-0329",
marca que amb tota seguretat
baixara facilment a la vinent
prova.

Dos cents !hures

En Joan Morro es classificà
el quart amb 244, acusant el
cançament dels quatre—cents
del dia anterior. No obstant baté
el seu record personal quedant
a una décima de la minima.

Bona sortida i bona pro-
gressif), aguantant molt bé els
darrers cent metres, no tan
agarrotat com el dia anterior,
emperò mancat—li encara un
poc de fluidesa.

N'Antoni Bisbal queda el
cinquè amb 253, fent unes
bons dos—cents, a pesar de no
ser la seva cursa, que són els
quatre—cents.

4X400

Antoni Bisbal sorti el pri-
mer pel carrer vuitè, fent una
gran prova, donant el relleu el
tercer. A partir dels 150 va fer
un canvi de ritme impressionant
augmentant la velocitat. Va fer
molt bon temps (57"), batent el
seu record personal.

Cin—mil

Participació i nova minima
d'en Cristòfol Castanyer. El
primer quilòmetre es fa molt
lent, a 314". Es un cursa tecti-
ca. Es produeix una escapada
de tres homes, incremen-
tant—se a partir d'aquí la veloci-
tat. Cursa molt intelligente d'en
Cristòfol molt resguardat. De-
gut a un fallo increible dels jut-
ges eivissencs (mancant dues
voltes el marcador deia una) els
atletes _es _ desconcerten co-
mençant els canvis de ritmes.
En Telfol fa 1554" (minima).

Atletisme

Na Vicenta Cordon es
classifica en el Hoc quart amb _
504" 1 .

Disc
	 Deu,inil ma=

El primer Hoc fou ocupat pen
Xavier Pérez del Costa de Cal- 	 Fou la primera prova del

INMOBILIARIA CALZADA. A.P.I. IV346
TEL. 75.91.93 — FAX 200570

SOL LER, Casa Mallorquina de piedra labrada, 500 m2. habitables, 2 alturas, 6 dor.,
baño, 2 aseos, 1 000 m2 jardin frutales. 35.000.000 ptas.
CARRETERA SOL LER-DEIA, casa tipo chalet, magníficas vistas, 3 dor., agua, luz,
9.200 m2. terreno de olivos. 16.500.000 ptas.
PUERTO DE SOLLER, precioso apartamento, vistas al puerto, 3 dor., 2 baños, co-
cina amueblada, salón comedor 40 m2., terraza grande. 14.500.000 ptas.
HUERTA BINIARAITX, casa rústica, excelentes vistas, sol todo el dia, 6 dor., 2 ba-
rios, sala comedor chimenea, 600 m2. jardin huerto. 27.000.000 ptas.
DEIA, casa rústica, vistas sobre la costa de Delà, 3 dor., 2 baños, 1.000 m2. terre-
no. Precio 46.000.000 ptas.
SOLLER, casa rústica, vistas sobre Sóller hasta el Puerto, 4 dor.. 2 barios, sala
comedor 40 m2. con chimenea, 1.000 m2. huerto frutal. 26.000.000 ptas.
DISPONEMOS de mansiones, casas típicas mallorquinas, fincas rústicas, olivares y
apartamentos en SOLLER, FORNALUTX, DEIA, desde 13.000.000 hasta
375.000.000.
BUSCAMOS PARA LA VENTA, casas, fincas, apartamentos, olivares en los térmi-
nos de SOLLER, FORNALUTX, DE IA y VALLDEMOSSA.

ANUNCIAMOS EN EL EXTRANJERO



Extraordinària reacció del Mariana junior
a la pista de l'Espanyol (64-65)

Aquest cap de setmana, tots juguen a fora

Apassionant la jornada viscuda l'últim cap de setmana pels equips del
Mariana. Cinc guanyats de set confrontacions. A destacar la soberana
reacció de l'equip junior a la sempre difícil pista de l'Espanyol. A manca de
cinc minuts, els locals dominaven de 12, pert) una sèrie letal de tres triples
seguits del solleric Mainzer i un paner final de Colom en els segons finals,
propiciaren la volta al marcador. Això és bàsquet!.

Jota & Besfer

Espanyol, 64—J. Mariana, 65
(Junior masculi)

Extraordinari i emotiu partit. A manca
de cinc minuts, els locals tenien el partit
a dins la butxaca, amb dotze punts per
devant. Però el que no es pensaven els
de la populosa barriada ciutadana es
que els visitants reaccionarien. I de qui-
na manera! Tres triples seguits de
Mainzer i un paner a falta de quatre se-
gons de Colom, culminaren la increible

reacció. El canvi de defensa d'individual
a zona fou el gran encert que possibilità
la remuntada. Gran tasca defensiva de
Colom i Marce.

B. Joan, 54—J. Mariana, 32
(Il Div. femenina)

Domini local de principi a fi. La major
motivació de les locals per a obtenir les
dues primeres plages, va ser decisiva.
Malgrat tot i haver aconseguit un sol
triomf en la fase final, cal qualificar la
temporada del Mariana com a magnifi-
ca.

eater
d'es
Dort

Especialidad en cocinamallorquina:
pescado fresco, caracoles, sopas,

y bacalao a la mallorquina.

Antonio Montis, s/n	 PUERTO DE SOLLER
Teléfono 630654 	 MALLORCA

I ¡S
olito

Esta semana oferta

2 rollos KODAK de 36: 1.200 ptas.
REGALAMOS AMPLIACION

por su revelado

Calle de la Iglesia, 6 - Telf. 632301.
07108 - PUERTO SOLLER
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Bàsquet Automobilisme

Forteza i Caballero en el Hoc 13 de la seva Classe

Primer Ral.li del Criterium "Solo Auto"
Joan

Aquest cap de setmana els pilots
sollerics Antoni Forteza i Marcelli
Caballero, patrocinats per Naviera
Mallorquina, Viajes Sóller i Taller Pau i
Marce, participaren al Primer Ralli del
Criterium "Solo Auto" disputat a Cata-
lunya.

Setanta-dos vehicles inscrits que
des de Mollet parteixen cap a Villasar
de Mar per disputar els dos-cent setan-
ta qms. dels que 448 eren de trams
cronometrats, amb un asfalt amb molt
males condicions.

El Seat Fura 127 dels locals es clas-
sifica en el Hoc tretze de la classe prime-
ra (vint-i-tres vehicles participants), i en
el Hoc quaranta-vuitè de la general.

La vinent confrontació peninsular
sera el divuit de maig a la segona edició
d'aquesta mateixa prova d'itineraris
secrets.

004craterició
•

A la nostra comunitat el Govern Balear ha

obertuncamid'artencióalsmés necessitats.

Treballam perquè els menors tenguin el

suport i l'atenció que Os permeti superar-

se com a persones. Dotam de millors

instal.lacions els pobles i ciutats perquè hi

hagi una millor sanitat, perquè els veils

puguin dur una vida digna a clubs i residències.

Al Govern Balear Iluitam contra el problema

de la droga i cream vies efectives per a la

reinserció deis toxicòmans, com al **Projecte

Home-. Cercam la millor forma

d'integrar a la vida laboral i cultural els

minusviilids. 

GOVERN BALEAR

ORACION AL
ESPIRITU SANTO

ESPIRITU SANTO
Tú que me aclaras todo, que ilumina todos los caminos

para que yo alcance mi ideal. RI que me das el don divino
de perdonar y olvidar el mal que me hacen, y que en todos
los instantes de mi vida estás conmigo, yo quiero en este
corto dialogo agradecerte por todo y confirmar una vez
más que nunca quiero separame de Ti por mayor que sea
la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres
queridos en la gracia perpétua. Gracias por tu misericordia
para conmigo y los mios. (La persona deberá rezar esta
oración tres dias seguidos sin decir el pedido, dentro de 3
días será alcanzada la gracia por más dificil que sea).

(Publicar en cuanto se reciba la gracia).
Agradece la gracia alcanzada, A.B.



Deu dies de fira i festa
el mes de maig

El programe de les lestes ja esta acabat i hores d'ara
es a 4 imprenita. Duttint deu dies del mes de maig hi
haura actes programats per celebrar les fires i testes
d' engueny.

Settivienes
mes atractius.

El pregó

El dimecres dia vie, el prego de Fires sera a la  Pai-rò
-quia a les nou i mitja. Sor Antenla Valriu l'agira el pro-

grama en representació de la Congregació de Germanes
de la Caritat. Després hi haura un concert a carrec de
"Studium, Cor j Orquestra de Cambra".

Vetiades

Una vetlada de teatre, a carrec del nou grup Corriola
es tara el divendres de Sa Fira, al teatre Alcitzar les
21'30hs.

Una verbena de música jove, dissabte a la nit, a cit-
rrec de Pa with Oli Band i PAontenegro

Una bailada popular a cântic dais dos grups locale i
l'actuacid de Maria del Mar Donat, ai AlitiMengegter
de les deu, I el dia, dt Rs d, ta tradk*ial des 	 ' -Cie
carrosses i les rodettes i traca final  quanjattOul fasc.

f"

passades ja avançaven alguns dels actes

Sa fira i es Fin!)

Y.11 , E4.14 0 91
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Ciclisme

La "Vuelta" passará per Sóller
Dilluns, dia vint-i-nou, començarà a Mérida la "Vuelta a

España-91", amb un recorregut de 3.393 qms., distribuits
en Vint-i-una etapes (dues a la nostra 111a), acabant el diu-
menge dia 19 de Maig en el Passeig de La Castellana de
Madrid.

Veu de Sóller", com sempre al peu de l'informació es-
portiva, avançava ja fa quasi tres mesos, la nova de que les
etapes setena i vuitena de la segona prova per etapes del
món es disputarien a la nostra Illa, passant la setena per la
nostra Vall.

cam
',/,ctcrla 1 - Tel 63 2 86

Fox: 630334

Refeim MATALASOS
DE LLANA

Recollida i entrega
domiciliaria

MAGATZEM DE PERFUMERIA

DISTRIBUIDOS A SOLLER I COMARCA
(Venda exclusiva a detallistes)

antoni :oliver
Telf. 63 12 88 - Fax 63 03 34 - SOLLER

11111111111■11rox .4,  
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Política

El dissabte, dia quatre de
maig, acabada l'etapa Albace-
te-Valencia, la caravana multi-
color es traslladarà cap a
Mallorca, fent-se la concentra-
66 dels participants el diumen-
ge a les 1045 hores del mati, a
l'Hipòdrom de Son Pardo. A les
11'45 es donarà la sortida oficial
partint els ciclistes professio-
nais cap a Son Ferriol, Casa
Blanca, Algaida, Villafranca,
Can Picafort, Badia d'Alcúdia,
Pollença, Puig Major (1522 ho-
res), SOLLER (1545 hores),

Joan

Redacció

L'Ajuntament de Saler
s'adherirà a la carnpanya pro-
moguda a tots els ajuntarnents
de l'illa per sol.licitar de l'Estat

Jordi Arbona, es torna
presentar a la batlia
de Fornalii pel PP-UM

Redacció

L'actual batle de Fornalutx, Jordi Arbona, de 58 anys
d'edat, i pages de professió, torna ser el cap de llista del
Partit Popular en les eleccions de dia 26 de maig.

Jordi Arbona es ben conegut dins Fornalutx, ja que
durant més de setze anys ha exercit el càrrec de batle.
Entre les nombroses obres que ha promogut als darrers
anys es destaquen:

La construcció d'uns vestidors i excusats a Sa Rutla-
na, Adob i asfaltat d'alguns carrers i camins veinais,
construcció d'un aparcament públic, la biblioteca munici-
pal, el local de la tercera edat, cessió dels terrenys de Sa
Rutlana per a la construcció de vivendes de protecció
oficial, adjudicació de la primera fase del clavegueram i
de l'abastament d'aigua...

Segons comenta el PP-UM de Fornalutx, l'únic fi de
Jordi Arbona es treballar pel be del poble i dotar-lo de
serveis i millores que necessita una comunitat.

*16 Al
succea

Dos atracadors amenaçaren un
deianenc i li robaren 50.000 ptes.

El divendres de la setmana passada, a les 21'20 h. del
vespre, es va produir un robatori a rrià armada a la Plaça
d'Espanya.

Els fets ocorregueren quan el deianenc Bartomeu
R.P., de 22 anys d'edat, anava a extraure doblers del cai-
xer automàtic de l'entitat bancària "La Caixa".

En aquell moment dos atracadors, Jose Antonio C.S. i
Joaquín G.G., armats amb una navalla, [obligaren a treu-
re la quantitat màxima possible del seu compte, 50.000
ptes, i l'hi prengueren fugint de seguida.

Els efectius de la Policia Local s'hi personaren ràpi-
dament i detengueren al primer dels Iladres. Igualment
requisaren el vehicle Ford Escord vermell B-3494 LC.
Joaquin G.G. fou detingut per la Guàrdia Civil a Palma
dos dies després.

Coll de Sóller, Ciutat (186 qms.).
La vuitena etapa es disputa-

re contra-rellotge individual a
Cala D'Or, damunt un recorre-
gut de 47 qms. Després dels
1.080 qms. a les cames, i els in-
convenients del desplaçament,
juntament amb les poques ho-
res de dormir, els ciclistes tin-
dran el primer contacte seriós
amb la muntanya.

L'etapa sollerica podria ser
bastant perillosa, ràpida i de
molta guerra. A pesar de la
contra-rellotge del dia posterior
opinem que els corredors no
sortiran en pla de "passotisme",
que abans del pas per la nos-

central la reforma de /Estatut
d'Autonomia vigent.

Aixi fou acordat en el trans-
curs del Ple ordinari del mes
d'abril.

Ampliarcompetencies

La proposta d'acord fou pre-
sentada pel grup municipal del
PSM. El seu portaveu, Plecid
Pérez argumente la necessitat
d'ampliar el nombre de compe-
tencies que té transferides la
nostra Comunitat Autònoma,
especialment les que fan refe-
rencia a Educació i a Sanitat. El
portaveu del CDS, Miguel Na-
dal, insisti en aquest tema, i
afegí que les Illes Balears són
l'única comunitat autônoma amb
Ilengua pròpia que no té compe-
tencies en materia d 'educació.

La mode, fou aprovada per la
majoria dels grups municipals i
amb la sola abstenció del PSOE,
tal com ocorregué al Parlament
quan la proposta fou sotmesa a
debat.

Política

L'Ajuntament sol.licita la
reforma de l'Estatut d'Autonomia

tra Vall ja es podria haver fet
una primera selecció seriosa
dels participants.

A la "Vuelta", bastant més
equilibrada que els anys ante-
rior, destaca l'absència d'en
Pedro Delgado, que ha escollit
el "Giro" com a preparació pel
"Tour".

Entre els homes forts, amb
possibilitats de cara al triomf fi-
nal hem de destacar en Laude-
lino Cubino, Pello Ruiz Cabes-
tany, Mique! Indurain, Anselmo
Fuerte i Federico Echave, sense
oblidar els Giovannetti, Ofiveiro
Rincón, Raul Alcalà, Ronan
Pensec...

El ciclista
Ramón Ros en
estat greu

El ciclista solleric, Ramón
Ros, es troba a l'hora de tan-
ca aquesta edició en estat
bastant greu en politrauma-
tisme encefàlic degut a la cai-
guda sufrida el dimecres
d'aquesta setmana en el
transcurs de la segona etapa
de la Volta Ciclista a Caste-




