
El PSOE denuncia l'editor Pere Serra per
pressumpta infracció urbanística a Ses Tanques

G.M.

El grup municipal del PSOE va
presentar el divendres de la setma-
na passada una denúncia a l'Ajun-
tament contra l'editor Pedro A. Se-
rra Bauzá per pressumpta infracció
urbanística comesa a la seva , finca
de Ses Tangues de Can Serra. El
PSOE demanava en la denúncia la
paralització de les obres que sesta-
ven realitzant j la incoació d'un ex-
pedient d'infracció urbanística.

En l'escrit de denúncia el PSOE
explica que el gener passat la
constructora Xumet Obrador, Her-
manos, C.B., en nom de Pedro Se-
rra, va sol.licitar una llicencia muni-
cipal d'obra "para reparar cubierta y
aislar la misma manteniendo las vi-
gas actuales" i "para arreglar bark) y
reparar instalación eléctrica". L'edificació es troba a la finca de Ses Tanques de Can Serra, al Torrents!) de Can Creveta.

Júlia Pérez i Francesca Far són
les Valentes Dones d'enguany

Júlia Perez astir preoucupada perquè pel maig, a més de les Fires,
també hi ha eis examens.

G.M.

Les estudiants Júlia Perez i Francesca Far seran
les joves solleriques que per les Fires d'enguany encar-
naran la figura de les germanes Casasnovas, les Valen-
tes Dones.

Júlia, de 20 anys, estudia COU a l'institut Guillem Co-

Francesca Far ja ha començat a triar els vestits de pagesa clue
fluid' durant la Fira.

lom, mentre que Francesca , de 17, fa tercer.
Les dues, molt amigues, tenen aficions comunes: fer

Ilargues voltes o petites excursions per la muntanya,
anar en bicicleta o a cavall i la música.

El dimecres de la propera setmana, en el transcurs
de l'acte inaugural de les Fires, el Prego, seran investi-
des com a Valentes Dones de les Fires i Festes 91, en
substitució de Maria de Lluc Sosa i Joana Rul.lan.

PETANCA:

Tres sollerics,
campions de Balears

(Pàg. 9)

FUTBOL:

El C.F. Sóller tomba dos
liders en tres dies

(PAgs. 8 I 9)

Vende SOiler
060, Núm. 102 100 Pts. 	Setmanari Independent d'Informació Comarcal. .	Divendres, 3 de maig del 1991

Dos mil nins anaren
al Festival

d'Educació Vial
J.C.

Uns 2000 nins s'arreplegaren als voltants del III Festival
d'Educació Vial organitzat per la Policia Local i la Prefactura de
Trànsit de Palma de Mallorca. La diada va començar a les 930h.
quan tots els nins es concentraren a la Plaça de la Constitució
per, escoltats per la Policia, anar fent caravana fins al Camp Mu-
nicipal d'Esports -Camp den Maiol- i començar a desenvolupar
les activitats previstes dins el programa.

Els organitzadors havien muntat tota una serie de circuits que
els infants anaren fent amb les seves bicicletes: l'equilibri i el co-
neixement de les més fonementals senyals de transit eren peces
tonementals dins tot aquest entremat laberint circulatori.

Karts

L'atracció més gran com cada any, fou el circuit de "Karts":
Sota la vigilancia de tres dels responsables, els al.lots anaren
disfrutant de conduir un vehicle amb motor, aprofitant de tocar
l'accelerador fins arribar a fons. Mercès a les diferente col.labora-
cions, cada un dels nins va rebre diferents obsequis així com
pastissos i begudes refrescants. Una data que demostra l'assis-
tència i la mateixa vegada la set que hi havia, són els més de
3000 tassons que es varen emprar.

Per acabar els nins de tots els col.legis de tercer d'E.G.B,
cantaren un himne a l'educació  vial, arreglat pel Policia Local Jo-
sep Antoni Heredia i basat amb la simfonia número nou -himne a
l'alegría- de Beethoven.

Entre d'altres personalitats locals, assistí a l'acte el respon-
sable de la Capdalia de Transit, Javier Corominas.

Moth+ assistència i motta set: s'empraren més de 3000 tassons

Fires i Festes

CICLISME:

Diumenge, la "Vuelta"
passa per Sóller

(Pàg. 10)



EL TEMPS
Estació de Sa Vinyassa

TEMPERATURES
	

PLUJA
Màxima23'3
	

10 litres dial
Minima 5'2

SEGUEIX EL
TEMPS FORÇA

CANVIANT

Després de la darrera onada d'aire fred del passat
cap de setmana que provocà una petita nevada al cim
del Puig Major, semblava que podiem donar per acaba-
des les invasions d'aire fred.

No ha estat així, dimecres dia 7 de Maig al mati l'arri-
bada de un'altra invasió d'aire fred provocà una tronada
que deixà poca pluja, però amb un descens de les tem-
peratures.

Ahir dijous es va accentuar l'entrada d'aire fred amb
vent de tramuntana, les temperatures altre cop cap avail i
a l'hora de redactar aquest article està ploguent amb for-
ça intensitat.
"Aquest principi de maig fa bona la dita popular que diu:

"Pel maig nivades
¡grosses tronades".
P.D.: A l'hora d'enviar aquesta informació (diljous a les

16 h., les pluges heren torrencials, en menys de 6 hores
havien caigut més de 60 litres m/2., i semble que al Port
havia superat bastant més aquesta quantitat.
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Per favor, salvor batle
Tranquils, l'amo Antoni

Repic, batle de Sóller, fins el
26 de Maig. No importa que
vos agenolleu tant. Ni vos
disculpeu. Ja sabem que el
senyor Serra encarna una de
les vostres majors debilitats.
Pelt, por favor senyor batle:
no vos passeu...!

Una miqueta més de
personalitat, senyor batle. I
ara, què vos han de dir els
molts de sollerics que de-

manen un senzill permis
d'obres, i troben mil i una
pegues?. Senyor Repic: ara
que com a màxima autoritat
teniu les hores comptades,
per favor, intentau sortir per
la porta gran. Amb dignitat,
amb el cap ben alt. Sense
fer "sa pilota" d'aquesta ma-
nera. No vos deixeu enlluer-
nar, que ningú es menja a
ningú.

L'amo Antoni de sa Vall

NOTES DE SOCIETAT
Noces d'Or

Rufian - Castarier

El passat dia 21 d'abril, la parella formada
per Ramon Rullan Bauzá, de Can Dulce i Catali-
na Castañer Coll, de Ca na Réia, celebraren els
50 anys d'unió matrimonial. Les Noces d'Or fo-
ren commemorades amb una missa a l'església
parroquial de Sant Bartomeu, oficiada pel pare
Barceló, i un dinar al restaurant El Guia al qual
assistiren els seus dos fills i demés membres de
Ia familia. Els dos cónjuges són naturals de
Sóller i, per motius de treball, han residit molts
anys a Madrid.

Veu de Sóller els desitja molts anys de ven-
tura!

Noces d'or del matrimoni
Bauzà-Femenías

El passat dia 28 d 'abril, el matrimoni format per
Miguel Bauzà Frontera i Antònia Femenías Cifre,

celebraren les seves noces d'or. Aquest matrimoni
s'unfara fa 50 anys el dia 24 d'abril de 1941 i

volgueren celebrar la festa amb una missa a la
Parròquia de Sant Bartomeu de Sóller i un dinar al

Restaurant Can Llorenç, del Port.
Veu de Sóller els vol participar l'enhorabona i els

desitja molta pau i alegria tots plegats, ells i la seva
família.

Inauguració
del celler
"Es Port"

Divendres passat es va
inaugurar el Restua-
rant—Celler "Es Port". La con-
currència va ser nombrosa.
Es va servir un variat assortit
d'entrepans i begudes. La si-
tuació, amb fàcil aparcament,
farà del Celler "Es Port" un Hoc
privilegiat. Des d'aquestes If-
nies desitjam lo millor al ma-
trimoni Jaume—Carmen.

Grup Excursionista Solleric 

Assitència rècord: 240 persones   
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—Avui

de rnaig
del 1991

dia de La Invenció de la San-
taCreu

Diumenge dia 5 de maig,
passat demà, Sant Sulpici.

Costumari
Avui, l'església celebra la

troballa de la Santa Creu, la
qual es va perdre durant els
primers temps del cristianis-
me. Normalment, avui era el
dia que es feia la benedicció
dels termes, a ple camp, des
de la creu, i era la parròquia
més important de la zona que
feia dita benedicció.

Precisament a Mallorca, i
fins l'any 1616 es feia la be-
nedicció des del Puig de
Randa, i es dirigia a tots els
camps i fruits de tota la illa.
Després es va seguir fent,
però des de la murada de
Ciutat, que un temps donava
al camp.

primitiva
Sorteig d'ahir dijous,

dia 2 de Maigl

3 12 23
25 31 43
-Comp. 24-

Dijous, 2de Maig 	 49.024 

Dimecres, 1 de Maig Nohubosorteo 

Dimarts, 30 d'Abril 	 78.205 

Dilluns, 29 d'Abril 	 64.138 
Divendres, 26 d'Abril

60.593

PUNTS
DE VENDA

Sóller: 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.
Fomalutx: Can Corona.
Deià: Es Forn.
Palma: Quiosc del Born.

Estanc Plaça Fleming

Un total de 240 persones participen a l'excursió
de diumenge passat per commemorar el 266. ani-
versari de l'inici de les activitats del Grup Excursio-
nista Solleric.

Ben damatinet sortiren els quatre autocars que
menaren els excursionistes cap a Biniali i Sancelles,
on es celebra una missa d'acció de gracies i en su-
fragi dels difunts del Grup durant els darrers 26
anys. A continuació es visita el convent on es guar-
den les restes de sor Francinaina Cirer.

Devers la una continuaren l'excursió cap a Inca,
Binissalem, Consell, Santa Maria i Palma. Al restau-
rant Brasilia, de s'Arenal, es serví un excel.lent dinar,
mentre Fete—Estudi Deyà immortalitzava grafica-
ment l'acte i, seguidament, Autoservicio Mayol de
Fomalutx realitzava un sorteig.

Acabat el dinar, els responsables del Grup, An-

toni Bisbal Mayol i Antoni Castaner Coll pronuncia-
ren unes emocionades paraules d'acomiadament,
entre grans aplaudiments dels assistents, i reberen
obsequis de l'empresa del restaurant.

El capvespre visitaren el Botanicactus de Ses
Salines, que fou molt comentat pels assistents.

Fotos. — Els que tenguin interès en adquirir fotogra-
fies de la diara, es poden posar en contacte amb
Foto—Estudio Deyà.

Nous dirigents. — Els components del Grup que
estiguin interessats en seguir la tasca dels dirigents,
es poden posar en contacte amb els Srs. Mayol o
Castarier durant tot el mes de maig. Transcorregut
aquest temps, podrà agafar la direcció qualsevol
persona, encara que no pertanyin al Grup local.

ANUNCIS CLASSIFICATS

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

Telefonau al 63.03.87.

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

. BANUS antiguitats, Res-
tauració compra i venda de
mobles i 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. Teléfonos
63.08.65 i 63.07.68.

UNIVERSITARI chsma clas-
ses de repas. EGB i BUP (ca-
talk matemàtiques, llengua 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.

SE COMPRAN Y RES-
TAURAN muebles y toda
clase de objetos antiguos. Te-
léfonos: 63.05.74 y 45.6104.

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

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

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-
seriat A.P.I. 63 caw.

SE VENDE Seat Marbella
PM—AV 3 meses de garantía.
Taller Pau i Marc& 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-

racters. Comandament a dis-
tancia. Carretó mòbil amb
rodetes opcional. Telèfon
63.04.69 a hores de comerc 4:5
63.15.84.

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. Tell. 632655.

REPARACIONES TV, vi-

deo, antenes, radio, Alta fide-
that. Telf. 20.22.53 (horabai-
xas).

ALQUILO local comercia-
les calle Serra. Informes
63.39.68 (tardes).

VULL comprar portes an-
tigues deportalinajor. Mesu-
res 2:30 x 157. Cridau al telf.
63.22.84, (5 anau a "Alomar
Perfume.

VOLEM vendre menjador
de cirerer en molt bon estat.
Cridau al tell. 63.03.87.



Excursió pares-infants
i missa a Sa Mola

M.M.

Més de seixanta persones, entre pares, caps i infants
escoltes de l'Agrupament Capità Angelats es reuniren
diumenge passat a Sa Mola, en un acte més de com-
memoració dels 30 anys d'existència de l'escoltisme a
Sóller.

L'excursió havia començat hores abans, quan els pa-
res iniciaren una llarga excursió que, mitjançant pistes,
els conduí cap a So n'Angelats, Can Prohom, Muleta i Sa
Mola, mentre els monitors i els al.lots i nines arribaven al
mateix indret per un altre camí molt més curt. Després de
dinar i descansar una estona d'una caminada que per al-
guns pares poc habituats resulte Ileugerament cansada,
el consiliari Llorenç Lladó enllestí una missa d'acció de
gràcies al bell mig de la natura.

El temps, que arnenaçava pluja, no aconseguí desba-
ratar la jornada, que finalitzà amb cants escoltes i una
simbòlica estreta de mans que recordava l'amistat, l'es-
forç i la continuAat que uneix els escoltes.

Caps, pares i infants visquerson una diode de gar/nano( a Sa Mole.

Conferència, nou local,
presentacions politiques

J.S.

• Aquesta mateixa
setmana, dimarts dia 7
de maig, tendrem la pre-
sentació de Ilibres de
l'escriptor Turlón de Lara.
L'acte està programat
per l'editorial Labor, i és
en motiu del 75 aniversari
de l'autor. A més de dita
presentació hi haurà va-
luosos regals pels asso-
ciats. Serà a les quatre i
mitja del capvespre, a
Can Cremat.

• En el nou local de
Ia Tercera Edat, a l'antic
teatre de Ses EscolApies,
les obres estan quasi

apunt.
Ara ja s'està comen-

çant a instal.lar els ele-
ments necessaris perque
es posi en marxa:
mobles, cuina, vidres,
bar... i molt prest s'espe-
ra fixar una data per a la
seva inauguració.

• Durant la cam-
panya electoral són và-
ries les opcions politiques
que visitaran la Tercera
Edat per tal de presentar
el seu programa.

Precisament dijous
que ve dia 9, a les quatre
i mitja del capvespre Bar-
tomeu Colom del Grup
Independent visitarà la
Tercera Edat, per tal de
caudargmorc 

Patrimoni

Una sola proposta per comprar
Ia casa del carrer Batac

M.I.

Dilluns d'aquesta setmana, devers migdia, es celebrà a
l'Ajuntament l'acte oficial de l'obertura de pliques dels parti-
cipants a la subhasta convocada per a la venda de la viven-
da de propietat municipal 'situada al carrer Batac, número
32. Segons les condicions de la subhasta, anunciada prè-
viament als medis de comunicack5 i al BOCAIB, aquesta vi-
venda s'havia d'adjudicar a l'alça a partir d'un preu inicial de
cinc milions de pessetes.

Una vegada iniciat l'acte, es procedí a l'obertura de l'úni-
ca oferta formulada dins els terminis establerts, que resulte
ser d'Antoni Bauzik Devi En vista que acomplia totes les
condicions establertes al plec de condicions econòmiques i
administratives, es procedí a l'adjudicació provisional de la
subhasta a favor seu, per un preu de 5.555.000 ptes. L'adju-
dicació de finitiva només precisa l'aprovació per part del Ple
de la Corporació.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Don Bartolomé Celli Timoner
que falleció en Palma, dia 25 de Abril de 1991, A LA EDAD DE 84 AÑOS,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostblica

-E.P.D.

Sus apenados: esposa, Catalina Colom Canals; hijos, Bernardino, Guillermo y Jose-Luis Celia Colom; hijas
politicas, Antonia Sastre y Antonia Gelabert; hermanos, Bernardo (ausente) y Juan Celia Timoner, hermanas
políticas, Antoinette de Celia y Catalina Ensenat; nietos, Bartolomé, Antonio y M. Cristina Celia Sastre, Laura y
Luis Celia Gelabert; ahijado, Bernardino Celia Ensehat; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible perdida y les suplican le tengan presente en sus oraciones.

Domicilio en &Mier. C/. del Sol, 3.

PARTIT SOCIALISTA
DE MALLORCA

PRESENTACIÓ
DE LA

CANDIDATURA
A

L'AJUNTAMENT 

Divendres,
3 de maig

ales 21 '00 hores
LOCAL

DE "LA CAIXA"

Nacionalistes de Mallorca

3 de Maig del 1991 / Veu de &filler
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De moment, Biniaraix es queda sense aigua i clavagueram 30 anys d'Escoltisme   

Cap empresa acudí a la subhasta de les obres
J.C.

La subhasta convocada per l'Ajuntament de Sóller per a la
contractació de la primera fase de les obres de "Millora i
ampliació de la xarxa d'abastament i depOsit regulador
del nucli urbà de Sóller", que sorti a la baixa per un import
inicial de 56.440.310 ptes., quedé deserta per no haver-se pre-
sentat cap proposta dins el termini establert. Aquesta obra em-
parava tant la millora i ampliació de Ia xarxa de distribució d'ai-
gua potable com l'ampliació del deposit regulador d'aigua si-
tuat al cap d'amunt del carrer del Cementen. L'acte oficial de
subhasta es celebrà el passat dilluns, a migdia, a les depen-
dències de les Cases de la Vila.

També quedà deserta la subhasta per a la contractació de
les obres d'"Abastament i sanejament de Biniaraix", que
sortí igualment a la baixa per un preu inicial de 29.246.759 ptes.
Amb aquestes obres s'havia de dotar el nucli urbà de Biniaraix
amb la corresponent xarxa de distribució d'aigua potable i
s'havia de sanejar aquella barriada mitjançant la instal.lació de
Ia xarxa de clavagueram, actualment inexistents. L'única pro-
posta existent, presentada per l'empresa "Riusech e Nibs, S.A.",

Doh::
	

Tercera Edat

L'Associació de
la Tercera Edat
de Deli', cedeix
Can Boi
al municipi

M.11.

En Junta General Ex-
traordinària celebrada per
l'Associació de la Tercera
Edat de Deià, es decidi per
unanimitat la cessió del Ca-
sa! de Can Boi a l'Ajunta-
ment. Les condicions
d'aquesta cessió passen
per que aquest es faci cà-
rrec de les despeses man-
teniment de l'edifici. L'Asso-
ciació seguirà utilitzant el lo-
cal, i en cas de que es ven-
gui, els diners seran per ad-
quirir el solar més cèntric del
costat d'Es Corralet, ano-
menat de "s'Italiana", per tal
de construir-hi un Casal
Cultural. Segons el docu-
ment firmat, la venda estarà
supervisat per una comissió
formada per dos membres
de cada institució.

Les terres de Can Boi

La Tercera Edat també
cedí les terres de Can Boi
per tal que siguin dedicades
a vivendes de protecció ofi-
cial .o altres construccions
que millorin els serveis del
municipi.

Segons les normes sub-
sidiàries, la zona on estan
aquests terrenys estan qua-
lificats com a zona verda en
un 60 per cent i en zona ur-
bana en un 40 per cent, i
per tant es pensa que es
podria aprofitar per cons-
truir-hi vivendes de Protec-
ció Oficial.

fou retirada pels interessats en el moment de l'obe rtura de pli-
ques.

MinimesganAncies

Les dues obres havien de ser financiades pel Consell Insular
de Mallorca i per l'Ajuntament de Sóller, a raó dei  60 % i el 40 %
del cost, respectivament. Segons les informacions arribades a
Veu de Sóller, les empreses del ram de la construcció no han
tengut interès en participar a la subhasta perquè sembla que el
marge de ganAncies previst en el pressupost és molt reduit i
no els resulta rendable executar les obres.

Per quan?

Aixf les coses, el Consistori havia de resoldre anit passada
sobre quin tipus de solució s'adoptava. El temps passa, les
obres no s'han adjudicat i, fins i tot, es dubta que puguin co-
mençar abans de les eleccions municipals, tenint en compte
també que la temporada turística este en portes. A l'entretant,
l'Ajuntament_va subscriure un préstec d'uns 35 milions de pes-
setes per poder executar les obres.

El Grup d'Esplai a
la Diada d'Esplai de
Mallorca

Després d'una any de fer feina a
Ia nostra vat el Grup d'Esplai de
Sóller s'ha integrat dins el GDEM:
"Grup d'Esplai de Mallorca", asso-
ciació integrada per tots els grups
d'Esplai de les Illes. Entre d'altres
activitats conjuntes que s'organit-
zen, hi ha la DADA DE L'ESPLAI.

Aquest any la Diada tindrà Hoc
dia 5 de Maig a Mancor de la Vall. I
el lema de la trobada és: "El teu
poble fa 50 anys i ara". Per aquest
motiu el nostre grup hi assistirà,
portant els treballs duts a terme en

transcurs del darrer trimestre
amb els al.lots.

Signat: GRUP D'ESPLAI DE
SOLLER.
Post-data: I la sennana que ve esteu

a l'aguanJUGAR PER JUGAR.



L'autor és José María Sicilia

Diumenge es presenta
el cartel l de la XI
Mostra Folklòrica

G.M.

Passat demà diumenge es realitzarà la
presentació pública del cartell anunciador
de la XI Mostra Internacional Folklòrica a les
11'30 h. als salons del centre cultural Can
Dulce.

El cartell, que prest s'haurà fet familiar
entre els sollerics, ha estat elaborat pel
Premi Nacional d'Arts Plàstiques afincat a
Saler José María Sicilia.

Després de la presentació els organit-
zadors de l'onzena edició, en una breu alo-
cució, anunciaran quins seran els grups que
participaran en la Mostra d'aquest estiu i
desvetllaran la identitat del pregoner de la
present edició.

Igualment mostraran al públic assistent
a l'acte el treball realitzat durant aquests
anys així com el que ara s'inicia amb la pre-
paració de la nova Mostra.

El grup de teatre "Corriola"
Vos fa a saber que a partir de dilluns dia 6 de maig fins a divendres
dia 10 de les 6,30 a' les 9 del vespre es posaran a la venda les
entrades numerades a la mateixa taquilla del teatre Alcázar per a
Ia comèdia de Mestre Lau es Taconer, que es representarà dia 10
de maig a les 21,30.
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El batle defensa les obres
de Ses Tangues
(Ve de primera plana)

No obstant el PSOE afirma
que "es pot observar com en
realitat el que sha estat fent,
almenys des de fa alguns
mesos, és augmentar el vo-
lum de la vivenda mitjançant
!'elevació de la seva altura i la
construcció de noves depen-
dències, aparentment desti-
nades a ampliar la vivenda
existent'.

A mes en l'escrit es de-
nuncia que a l'hora d'ini-
ciar-se les obres el propietari
no disposava de Ilicència i
que, des del dia 16 d'abril,
disposa d'una Ilicència, sols
per a la reparació del sostre i
de la instalació elèctrica.

El dia 25 d'abril, el dijous
de la setmana passada, Serra
va presentar una nova solici-
tud per "reforma y manteni-
miento de las edificaciones
existentes y de nueva obra
destinados a explotación
agn'cola", sense estar acorn-
panyada de la documentació
pertinent. Els planells que
s'adjunten, segons el PSOE,
no estan visats pel col.legi
d'arquitectes de Balears ni
estan firmats per cap profes-
sional i el projecte du data de
23 d'abril quan les obres fa
temps que ja estan iniciades.

Per altra banda el PSOE
s'extranya de la rapidesa de
l'arquitecte municipal, Luís
García Ruiz, a l'hora de re-
dactar eis informes sobre
aquesta obra i solicita que

s'investigui 	 una	 possible
intervenció o participació
d'aquesta persona en la
realització de la construc-
ciel. En la solicitud de Ili-
cència per obra menor
presentada el dia 18 de
gener es trigaren sis dies
per a l'elaboració de l'in-
forme; i set dies abans de
Ia presentació de la nova
solicitud de llicència, el 18
d'abril, l'arquitecte ja havia
preparat un informe se-
gons el qual es podia au-
toritzar la construcció d'un
estudi, dient que no
s'augmenta el volum de la
construcció.

El batte resta
importância a les
obres

El diumenge passat,
dia 28, una vegada pre-
sentada la denúncia, el
batle de Seller Antoni Ar-
bona va remetre un escrit
als quatre diaris regionals.

En la carta, Arbona
restava importancia a les
obres de Ses Tangues,
"que realmente son míni-

i alhora admitia que
existeixen "dificultades de
carácter burocrático segu-
ramente producidas por
un exceso de confianza
del arquitecto municipal,
señor . García Ruíz"

Per últim el balle quali-
ficava d'exagerada la de-
núncia presentada pel

PSOE "ya que las obras de
reforma, en Sóller, se Ile-
van a cabo en cantidad,
pero tan sólo muy pocas
tienen la finalidad de la
que realiza el señor Serra:
colocar un artesonado de
.1a catedral de Palma del
siglo XV, actualmente de
su propiedad, lo que signi-
ficará un orgullo para
nuestro valle" i Ilamentava
les molèsties que s'hague-
ren pogut produir al Sr.
Serra.

PSOE:
"és demencial"

Fonts del PSOE de
Saler han qualificat aquest
escrit corn "demencia]'
dient que "és una emblan-
quinada a Pere Serra" i
que "el mateix bade reco-
neix les irregularitats".

L'artesonat fou comprat
l'octubre

. Segons pareix l'arte-
sonat que Serra pensa ins-
talar a Seller forma part del
cor de la Seu i el va adqui-
rir en una subhasta públi-
ca celebrada l'octubre
passat a Madrid.

L'artesonat, que fins
ara es considerava perdut,
procederia de la reforma
que Gaudí va realitzar a la
Seu entre el 1.904 i el
1.905.

Evolució favorable
del ciclista
Ramón Ros

Joan

El ciclista solleric Ramón Ros
evoluciona favorablement del poli-
traumatisme cranial (amb enfonsa-
ment frontal) i de la rompuda de
mandbula, conseqüències de la
caiguda sufrida a la segona etapa
de la Volta Ciclista a Caste-
lla-Lleó, el passat dimecres, dia
vint-i-quatre, tal com avançava
"Veu de Sóller" a la passada edi-
ció.

En Ramón fou el corredor més
perjudicat d'una caiguda massiva
d'una trentena de ciclistes, en el qui-
lòmetre seixanta-cinc (Hoc bastant
estret), a la localitat de Villoldo.

Ramón Ros, de vint-i-cinc anys,
nascut a la Ciutat de Saler, fins fa
un parell d'anys visqué prop de Son
Angelats. Prové d'una autèntica fa-
mília d 'espostistes.

EL seu pare va córrer bastants
d'anys dins veterans, i actualment
segueix practicant el cicloturisme, i
el seu germa Rafel és un bon juve-
nil.

Ramón Ros una de les actuals
promeses del ciclisme nacional, tant
en pista com en carretera, integrant
de la Selecció Olímpica
Seat-Ado'92, gracies a Déu s'està
recuperant rapidament.

Obres

Finalitza la renovació
de la xarxa de clavegueram
al Camp de Sa Mar

G.M.

Fa uns dies finalitzaren les obres de renovació de 565
m. de xarxa de clavegueram a la zona dei Camp de Sa
Mar, entre l'Hotel Recamar i el collector general de la Plat-
ja d'En Repic, per la carretera general.

La construcció, que s'inicià després de les festes de
Nadal, s'ha retrassat substancialment per dos motus: el
primer foren les pluges del mes de febrer que innundaren
totes les síquies perforades, i el segon ha estat l'atur forçat
de les obres pel perill que suposava la circulació per aquell
vial de camions de gran tonatge. El constructor va optar
per paralitzar momentàniament les obres ja que l'Ajunta-
ment no va voler aturar el transit.

El pressupost total de les obres és de quasi set mirions
de pessetes, dels quals I 'Ajuntarnent  n'haurà de pagar 28.Partit Popular
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VOS CONVIDEN A L'ACTE DE
PRESENTACIO DE CANDIDATURES

A LES PROPERES ELECCIONS
MUNICIPALS QUE TINDRÀ LLOC
AL RESTAURANT MONUMENT

AVUI, DIA 3 DE MAIG
A LES 21 HORES.

EFICACIA I PROGRÈS



Els funcionaris
nomes han de
ser funcionaris

• Resulta
evident que, du-
rant aquesta legis-
latura, 	 determi-
nats responsables
de l'administració
municipal han as-

sola una elevada capacitat de decissió
política i s'han erigit en un poder fàctic
que ha actuat d'acord amb uns interes-
sos partidistes, econòmics i socials que
gairebé mai no han estat d'acord amb
els interessos de la majoria de la pobla-
ció. No es pot seguir aixi, els funciona-
ris han de ser funcionaris, i no poli-
tics ni urbanitzadors.

• Les Cases de la Vila han de do-
nar Ilum a l'hora de racionalitzar el seu
funcionament. No obstant això, ni les
condicions de treball, ni els mitjans
tècnics, ni l'organització interna han
estat les més adequades per assolir
aquesta racionalització.

▪ La política aplicada a la gestió
municipal no ha anat dirigida a l'es-
talvi i a la reducció de les despeses,
ni molt menys:

• Un exemple de malgastament
inútil: quasi cada funcionad administra-
tiu té el seu propi radiador elèctric, que
consumeix una barbaritat. Cal instal.lar
calefacció central per tal d'estalviar
energia.

• Un altre exemple de manca de
planificació: gairebé totes les telefona-
des que es fan a l'Ajuntament passen
per la Policia Local, tant les d'entrada
com les de sortida. Mentre els policies
atenen el teléfon, no poden vigilar els
carrers ni dirigir el transit. Cal modificar
Ia instal.lació telefònica per optimitzar
els rendiments.

Naclonallstes de Mallorca

CA.1 SASNOVAS 
FRIGORIFIC0i, ces.

C.I.F. (07479058
Carrer de Sa Mar, 153-07100 SOLLER
Teléfono 630771

REFRIGERACION INDUSTRIAL

BOTELLEROS
VITRINAS
ARMARIOS
CAFETE RAS
COCINAS INDUSTRIALES
CAMARAS FRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO

SERVICIO TECNICO POST-VENTA

Muy señores míos:

Ante la proximidad de la temporada veraniega,
tenemos el gusto de comunicarles que todos los

sabados a partir del dia 4 de mayo del actual
hasta el 28 de septiembre el servicio técnico

estará a su disposición para atendera las
posibles urgencias.

RESTAURANTE MARE NOSTRUM
Self Service

A partir del sábado, día 4, les ofrece su variado
servicio a la carta.

Para comuniones, banquetes, bodas...

PIDAN PRESUPUESTO
(amplias salas)

Telf. 63 15 08 - Marina 22 - Port Sóller

el?"` PROGRAMA DE LA PRESENTACIÓ
Lm,
	 DE CANDIDATS DEL PSOE

PSOE A L'AJUNTAMENT DE FORNALUTX
LLOC: SA ROTLANA.
DIA: 4 DE MAIG DE 1991.
HORA: ALES 19 HORES.

PRIMERA PART
▪ ACTUACK5 DEL GRUP "COP D'ESCODRA"

INTERVENDRÁ amb cants i balls mallorquins, moderns i classics.
NOTA: El públic podrà participar-hi cantant i ballant.

SEGONA PART
• PRESENTACK5 DE LA CANDIDATURA PER LLORENÇ RUS i JAUME.
• CONVERSA AMB FRANCESC OBRADOR MORATINOS, CANDIDAT A LA PRESIDENCIA

DE LA COMUNITAT AUTONOMA.
▪ N'AGUSTI SERRA i SOLER, CANDIDAT A BATLE, brindará per FORNALUTX perquè

sigui un poble,

SA, 	 JOVE, 	 UNIT, 	FELIÇ,	 ¡ACTIU

TERCERA PART
▪ MENJADA i BEGUDA PER A TOTHOM.
*Durant un quart d'hora tertúlia popular que ens doni peu per saludar-nos 	 els uns amb

els altres.

QUARTA PART
• Segona ACTUACIó del grup convidat, "COP D'ESCODRA . , amb la PARTICIPACIÓ

dels assistents del públic que vulguin.

FORNALUTXENCS I SOLLERICS: VOS-HI ESPERAM!!
Per Sentir-Nos Orgullosos ENDAVANT!!! 	

Maig, de 199

3 de maig del 199 1 / Veu de Sóller
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Els caps de 'lista
de Sóller

Dos metges i dos professors
un mecànic de primera
una dona d' ofici hotelera
quasi tot gent de carrera,
que no mos fareu un embós?

El pròxim ajuntament esta muntat,
tot gent de sabiduria,
si mos surten bijuteria
es poble estarà ben arreglat.

Es metges fan de politics,
i es malalts están contents,
ja no haura més "paralítics",
i arreglarán tots els expedients.

S'han posat de cap de Vista,
un, socialista, i ratte, independent;
esperem que tenguin bona vista,
i no ho facin malament.

Seran uns bons rivais,
per a na Bel Alcover,
perdue no són gens perdais,
i no s'ha de dormi en es llorer

Fornalutx

A Fornalutx els caps de 'lista
no n'hi ha cap de dolent,
n'hi ha un que per jeure calent
deixa es confessar i dir missa.

Delà

Els cap de !lista de Deià
tots un més bo que s'altre,
si qualque remei mos fa falta
bonament el mos deixarà.

Que guanyi es millor,
sigui metge o pacient;
desig que hi hagi unió,
i es poble estarà content.

Que li hagi moite harmonia,
dins aquest esbart de valents,
que fassin "poble" cada dia,
igue no juguin a fer de "dolents"

Que oblidin "las órdenes del partido",
i estimin aquest poble meravellós,
perdue es TUNEL "no se ha construido"
i cuidem aquest entom tan preciós.

L'hora d'elegir
ja ès aquí

Es ben evident que si, que el dia de triar, el dia
de les eleccions, ja toca a la porta. Ben aviat, tots
aquells ciutadans que creguin en la democràcia i en
Ia pluralitat política es donaran cita, papereta en mà,
per triar els partits i les persones que els integren, i
que seran els qui hauran de comandar l'Ajuntament
els propers quatre anys.

La tasca que hauran de desenvolupar les perso-
nes a les que nosaltres donarem la confiança a tra-
vés del vot, no acaba en el fet de comandar sinó
que, a més d'això, hauran de gestionar les Cases de
Ia Vila i tirar endavant tot el poble en benefici de tots
i no solament en benefici propi o d'alguns del seu
grat.

Els darrers vuit anys de gestió política del nostre
poble han demostrat ésser de vertadera pena. La
deficient administració, els amiguismes i moites al-
tres coses que no arribarem a saber mai, han estat
a l'ordre del dia. I moites altres coses que si les sa-
bem, també han estat a l'ordre del dia, però preferim
callar-les porquê ens cansariem d'escriure i perquè
volem guardar-les per si qualque dia fan falta.

Ara nosaltres, el ciutadans, tenim en les nostres
mans l'oportunitat de triar un altra cop aquelles for-
ces politiques i aquelles persones que ens repre-
sentaran al llarg dels propers quatre anys i, per això,
demanam i ens permetem d'aconsellar prudència
per part dels elegibles a l'hora de prometre el vot,
però molt més prudència a l'hora de deixar la pape-
reta dins la capça de vidre el proper dia 26 de maig.

No volem aconsellar que trieu dretes, ni esque-
rres, ni centre, ni independents, ni tot quan pugui
sortirai mig.

Simplement teniu molt present el passat imme-
diat i pensau que, en definitiva, tots o quasi tots, un
cop asseguts a la cadira, s'obliden de les promeses
i d'aquells copets que ens pegaven damunt l'esque-
na pocs dies abans d'anar a votar.

Per això, votau en conciência i de segur que no
us equivocareu.

Els caps de 'lista
ACEF

A dos metges ben valents
Es Serrà



Segonsetvosee
parer, hi ha o no

['Dissent
ssita

PSOE

"La solució passa per la
construcció d'una nova

residència de la tercera edat"
• Evidentment, la política socia-

lista sempre ha anat encaminada a
afavorir les classes més desprotegi-
des de la nostra Societat; dintre
d'aquesta perspectiva l'atenció a la
Tercera Edat és una premisa fona-
mental de la nostra política social.

A Sóller els serveis socials dis-
ponibles estan desbordats malgrat

Ia bona voluntat i extrema eficàcia de l'assistent so-
cial i personal d'ajuda domiciliària, així com de les
monges i els voluntaris que col.laboren a l'"Hospital".

El PSOE opina que aquesta Residència ha d'estar
promocionada per l'Ajuntament pert) sense tan-
car-nos a cap possibilitat, projecte o ajuda que vengui
d'altres institucions o entitats, o particulars.

Per intentar oferir solucions a curt termini a
n'aquesta mancança de places a l'hospital, es podria
gestionar l'augment d'assistents a domicili per agues-
tes persones que no es poden valer per elles matei-
xes, promocionant, inclús, la possibilitat de crear al-
gunes cases que funcionin com a Centre de Recep-
ció d'aquestes persones, mentre s'arribès a una so-
lució definitiva.

—o0o-

Seria de hipòcrites rebutjar l'existència d'un
col.lectiu desafavorit a Sóller: com a mostra basta
veure la gent que està inclosa dins el padró de bene-
ficiència municipal de l'Ajuntament. A part de les per-
sones que tenen greus problemes econòmics hi ha
un altre col.lectiu important que són les persones de
les que ja hem parlat en l'apartat anterior: gent gran i
malalts que no es poden valer per ells mateixos, i un -
col.lectiu de minusvAlids pels qui la ciutat presenta un
gran nombre de barreres arquitectòniques que els di-
ficulta l'accès a una vida normal.

A part d'aquests, s'han de tenir en compte les
persones afectades per les drogues, tan els propis
dorgadictes com la seva família que pateixen el pro-
blema i que moltes vegades no saben a on ni a qui
han d'acudir per sol.licitar les ajudes pertinents. I din-
tre del tema de les drogues hi inclukri l'alcoholisme.

Pensam que des de l'Ajuntament s'han de poten-
ciar totes les actuacions destinades a donar sortida a
Ia problemàtica tan variada que presenten aquests
col.lectius.

INDEPENDENTS
"No oblidem que noltros
també tornarem yells"

• El ritme de vida actual ha creat i crearà encara
més la necessitat d'uns centres per acollir gent vella
o malalts. Als USA tothom que se retira ja va a una
residència. A Sóller tenim un Hospici que malgrat do-
ni un bon servei ha quedat petit i no és funcional.

Creim que la única solució real i definitiva es
fer-ne un de nou, funcional, gros abastament per
preveure les demandes futures, i que doni el nivell de
vida que els nostres malalts i veils necessiten, i no
oblidem que noltros també tornarem veils.

A curt plaç es podria habilitar o bé la casa del
carrer de la Romaguera, comprar Can Bennassar a
bé adaptar un ala a les EscolApies pels més joves,
desplaçables i amb millor estat físic.

De totes maneres, la construcció d'un de nou és
inevitable.
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• A Sóller hi ha de tot, com per tot arreu al mon,
però amb més petita quantitat. I qui no s'ho creu,
que compri un bitllet i vagi a la India o al Perú.

Els pobres de Sóller, a Déu gràcies, són rics a
moltes parts del món, i d'això en podeu estar ben
segurs.

Voldríem, de pas, recordar-lis la paràbola del
"Tres Talentos". Suposam pet-6, que el que voleu
saber són les solucions que pensam donar, si po-
dem. Bé anem-hi:

S'ha de fer un Hospici nou pels veils que ho pre-
cisin.

Potencial la tercera edat per millorar la qualitat de
vida i esplai dels qui ho precisin

Afavorir i augmentar les relacions amb l'escola
Estel Nou per ocupar als nostres deficients.

Estrényer els Ilaços amb la Creu Roja i l'Assistent
Social pels problemes socials i de la droga.

Afavorir "empleo" d'aquestes dones separades,
mares fadrines, i families que els ha fuit el cap que
proveía l'ingrés econòmic, que cada dia en hi ha
més, per ventura amb un concert amb l'INSERSO.

Promoure l'esport sa i cultura entre el jovent, per-
que s'oblidi del mon de la dorga.

Establir contactes amb el govern central. per pro-
veir els joves sollerics d'una vivenda digna, a l'abast
de les seves economies.

I vist això, creven vostès que hi ha o no hi ha gent
necessitada a Sóller. Per-6 la seva pregunta està feta
a mitges.

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 personal.
Horario 1130 a 16.

Se sirven banquetes de bodos.
Talf. 63 01 02 — Plaza de España a' 6 —SOLLER.

CALZADOS DEYA
Les ofrece sus nuevos modelos

Primavera Verano en zapatos de
Señora, Caballero y Niño.

Jaume Torrens. Tel. 63 17 65

role]
Calle Luna, 12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA

RELAJAMIENTO
PLACER -

.."" 20 81 13
Abler% :e • a 5 ce	 Tac%gac,.a
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Eleccions 91 
Es Serveis Socials Municipals  

En aquesta ocasió vos presentam l'opinió
;obre el tema de Serveis Socials.

L'Ajuntament és responsable directe dels ser-
eis socials del municipi: pobres, malalts, tercera
dat, veils, minusvélids, i tot un grup de gent que
iecessita sortir de l'anonimat i integrar-se en la
loStra societat.

Les entitats que d'una manera o altra interve-
ien en l'atenció social a Sóller són: Creu Roja, el
Taller Ocupacional "Estel Nou", Acció Social de la
3arróquial, Associació de la Tercera Edat, Hospi-

Aqui teniu les respostes a les preguntes que
armulArem als partits politics.

Tal com anunciàrem, cada partit és lliure de
.ontestar o no. Com notareu, les respostes del
'P-UM no hi són, perquè no ens les ha enviades.

MUDANZAS
MEDITERRANEO

Mudanzas locales — Nacionales e
Internacionales. Servicios 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. Tell. 71 77 03.

PRECIOS ECONOMICOS

ES TRASPASSA
LOCAL COMERCIAL

AL CARRER DE SA LLUNA.
TEL. 63 06 51-63 01 32.



PSM
"Ampliar l'Ajuda Domicili

i construir vivendes
de Protecció Oficial"

• Els nostres majors te-
nen dret a divertirse, a estar
atesos i a tenir una vida digna.
Molts ancians sollerics espe-
ren que es produeixi una
vacant a l'Hospital per po-
der-hi entrar, però molts d'al-
tres encara es poden valer per

ells mateixos i no volen abandonar ca -seva. Tant
uns com els altres tenen raó. Per tant, les nostres
propostes són:

• Construir una nova Residència, amb un bon
jardí, que estigui més ben situada i disposi de major
número de places que l'actual.

• Ampliar el Servei d'Ajuda a Domicili, que serà
cobert amb personal degudament preparat i format.

• Immediata posta en funcionament del servei
de menjador al nou Local de la Tercera Edat a Ses
Escolépies.

-o0o-

• A Sóller, els problemes de marginació són
molt més importants del que es creu. Des de fi-
nals del 1989 el nostre Regidor Miguel Gual ha es-
tat el responsable de la Comissió municipal de Ser-
veis Socials, a la qual s'ha dedicat de ple seguint les
bones gestions iniciades pel seu antecessor, l'amo'n
Pep Mora, i coneixem bé el tema. Els Serveis So-
cials s'han de coordinar a través del Conseil muni-
cipal d'Acció Social per tal d'intentar erradicar la
marginació, i mai s'han de convertir en una bene-
ficència mal entesa. Les nostres propostes són:

• Construcció de vivendes de Protecció Oficial.
• Creació de borses de treball a temps parcial.
• Contractació d'un Educador de Carrer per Ilui-

tar contra la droga i la delinqüència.
• Convenis amb el Projecte HOME per a la re-

habilitació de toxicòmans.
• Solidaritat amb projectes d'ajuda al Tercer

Món.
• Convenis laborals amb el Taller Ocupacional

"Estel Nou".
• Eliminació de barreres arquitectòniques als

flocs públics.

La preocupació pel benestar de la gent major, cada vegada es
més present en els programes electoral's.

Nacionalistes de Mallorca

PIENSE EN LANCIA
Le esperamos en:

Taller
PAU i MARCE
Servicio LANCIA

Exposición y venta:
C/. Sa Mar, 128

Telf. 63.34.50 973.000 ptas.
1=011111111•211=11111111=1:11E11
13112211321E111:1211MEMBEIM1131
IIIECEERIIMMISM111=1=111
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VERDS

"Tots som responsables
de la nostra salut"

Bona part dels problemes
socials es resolen gràcies a l'ines-
timable tasca de molts sollerics.
Persones voluntàries que silencio-
sament treballen per tots nosal-

tres, collaborant dins grups de l'església, en institucions o bé al-
tres veins anônims que treballen a nivell individual. Foren algunes
d'aquestes entitats les que trballearen per obrir els ulls al consistori
sobre la problemàtica social a Sóller.

Hi ha bona dispocsició a l'enteniment i coordinació entre
aquests grups i institucions i el mateix Ajuntament.  Així que no
proposam que l'Ajuntament sigui el protagonista en l'atenció a tota
aquesta problemàtica, sino una entitat més que, colze a colze amb
les altres, Iluiti per reduir els problemes socials al nostre poble.

Són nombroses les persones que pateixen alguna minusvélua, i
el que s'hauria de fer es promocionar la seva integració. El primer
que s'ha de fer es saber perquè es generen aquestes minusvh-
lues i després aplicar programes de prevenció basats en els resul-
tats dels estudis. Seria també desitjable que sels tengués pre-
sents en el diseny dels projectes municipals i eliminés així les ba-
rreres arquitectòniques.

Les demandes menys ateses són les d'atencito psicològica ja
que les families amb pocs recursos no poden pagar els serveis pri-
vats. Es per això que s'ha de resoldre aquesta mancança. Els
verds proposam un equip interdisciplinar format per un/a psicò-
leg/a, una/a assistent/a social, un educador/a i un equip de
treballadors/es familiars.

Per donar resposta a les demandes d'ingrés a la Residència
ens manca una residència de més capacitat, al manco 75 places.
Es urgent construir-la. Ja ne tenim una que funciona a la perfecció,
el que cal es un edifici ben emplaçat i pensat per millor atendre a
n'aquest sector.

Per les persones majors necessitades, que encara poden viure
al seu domicili, proposam que es mantengui el programa d'ajuda a
domicili i que es posi en marxa el menjador social, gestionat per
la mateixa tercera edat.

Als problemes socials van lligats els de salud i a la inversa. No-
saltres creim que podríem disfrutar d'un poble més sa socio-sanité-
dament si es fes més prevenció. Tant la Sanitat com els serveis
socials no es poden deixar només en mans dels professionals.
Fer-ho aixi no anam en Hoc. Tots som responsables de la nostra sa-
lud.

Per afrontar els problemes de salud seriosament s'hauria de
començar per canviar la mentalitat consumista que ara per ara es
fa de la sanitat pública i dels fàrmacs. El fet de només consumir
mésrnedicaments no ens duré a la salut.

Nosaltres proposam una relació metge/usuari més humana,
amb temps per parlar al metge. Per això farem el que estigui en les
nostres mans perque el Centre de Salut a Wier sigui una reali-
tat. També perque des d'aquest es facin programes de prevenció.

Abogam per la prevenció com la solució més económica i efi-
caç, tant pel que fa als problemes socials com pels de salut.
Aquesta prevenció ha d'anar encaminada a fer prendre conscièn-
cia de la pròpia responsabilitat dels usuaris per prevenir i resoldre
problemes de salut i socials.

Aconseguir un poble saludable es un be una responsabilitat de
tots.

CDS
"No s'han d'escatimar

esforços per aconseguir
una nova residència"

rAlcgsi 	• El CDS creu, com ja ha
manifestat altres vegades, que

CENTRE
sols hi ha una solució: Construir

AL
. 	Dnepr-rum una nova Residència amb unaI SOCI

cabuda aproximada per a cent

persones. Pensam en una residència que sigui funcional al cent
per cent, sense barreres arquitectòniques ni estructurals, i que
estigui a un Hoc ben centric perque els residents tenguin fàcil
accès al centre de la ciutat. Un altra de les caracteristiques
d'aquest nou centre es que ha de tenir un bon jardí, deficiència
molt acusada per l'actual Hospital, i molt de sol. Es tracta de fer
més agradable l'estada a aquelles persones que no poden sor-
tir.

Precisament pensant en els malalts impedits opinam que
s'han de suprimir totes les barreres arquitectòniques; així els
corredors, banys, habitacions, ascensors  i portes han d'esser
prou amples per poder maniobrar-hi sense cap tipus de traba.

Sabem que estam davant una obra d'envergadura, però el
CDS pensa que s'hi han  d'involucrar totes les administra-
cions, des de la Central, a través d'ajudes  econòmiques d'In-
serso, fins a la Municipal, snese deixar de banda l'administració
autonómica. No s'han d'escatimar esforços per aconseguir
una nova residencia perquè es l'única solució, tant a curt com a
llarg termini, per donar entrada a la gent que té sol.licitat en-
trar-hi. D'altra banda creim que pensar en ampliar les presta-
cions del servei d'ajuda domiciliària, tot i que per a uns casos
concrets és bo, no és la solució generalitzada per als que volen
entrar. Molts dels que volen entrar arriba un moment que ne-
cessiten d'un servei i d'unes prestacions continuades i espe-
dals que fàcilment poden tenir a l'Hospital.

Pel fet d'haver estat el nostra portaveu i actual candidat,
Regidor-Delegat de l'Hospital i conéixer be la situació reiteram
la necessitat d'una Resicdència pensada per a 100 persones
per tal de poder acollir les actuals sollicituds i preveure'n de fu-
tures.

-o0o-

• Creim que n'hi pot haver molta més de la que es pensa.
El que passa es que hi ha molta gent que no exterioritza  i ho
passa, encara, molt més malament. El CDS opina, no obstant,
que no s'ha de crear una sensació generalitzada de marginació
i donar a entendre que fins ara no s'ha fet res, perquè hi ha ha-
gut grups concrets que han duit a terme unatasca notória.

Reivindicam el Dret a la Dignitat Humana, i el Dret a rebre
ajudes per part de l'Ajuntament sense que se n'entemi ningú
més que el propi afectat  i el Servei Municipal d'Assistència So-
cial. D'altra banda pensam que aquest Servei Municipal d'As-
sistència Social ha d'oferir la informació necessària i un control
tendent a instruir i a capacitar, ja sia mitjançant recursos eco-
nòmics bàsics o recursos humans, a aquesta gent perquè per
si mateixos puguin sortir de la situació concreta en qué es tro
ben. Sels ha de restituir la confiança en si mateixos i sels ha
de fer veure que tenen el dret a participar a la societat. No
creem més marginació, integrem-los com a mesura immediata.

ELS
VERDS

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

Be rnat Be rnat
C . B	

Telfs: 633955-632803
Presupuestos sin compromiso
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Partit
Sólier At Balears

Punts
NADAL 	 3
SANO-IF_Z 	 3
MARTIN 	 1

•	 General
TUDURI 	 30
BESTARD 	 29
MARTIN 	 28
BRUGOS 	 22
Patrocina

FITXA TECNICA

Alineacions:
&Mer: Juanjo, Sanchez,

Nadal Brugos, Bestard, Mar-
tin, Cadera (Got min. 80),
Tovar, Tudurí, Alfons (Edu
min. 61) i Baltasar.

At. Balears: Calleja, Sa-
las, Pulido, Sergio, Sebastià,
Femando, Cristian, Nuviala,
Boli, Calatayud i Martínez
Veny.

Arbitre: Sr. Canif) Mas.
Bona actuació al primer
temps i bastant dolenta al
segón, sobretot per expulsar
injustament a un jugador
solleric per doble tarja gro-
ga, sense motiu. També va
deixar de veure un penal a
cada area, els dos bastants
dais. El primer per ma clara
de Tovar i el segón per una
falta damunt Tudurí, que as-
senyalà fora de l'àrea. Mos-
Ira targes grogues als solle-
rics Brugos, Alfons, Baltasar,
Got i per dos cops a Bes-
tard. Per part visitant la ve-
ren Pulido Calatayud.

Gois: Minut 86. 1-0: Tu-
durí es objecte de penal,
que l'Arbitre treu fora rama.
Nadal amb un potent xut,
estableix el resultat definitiu.

Incidències: Bona tem-
peratura i sol a Can Maiol,
amb motta assistència de
public, que molt animat per
la penya "ELS PICAROLS",
no deixaren de animar al
Saler. Es guarda un minut
de silenci en memona del Sr.
Francesc Mas.

grener
44c1' es

Dort
Especialidad en cocina mallorquina:

pescado fresco, caracoles, sopas,
y bacalao a la mallorquina.

Cerrado los miércoles
no festivos

Antonio Montis, s/n 	 PUERTO DE SOLLER
Teléfono 63 06 54 	 MALLORCA

:Sre,
.40

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Ourla, 7- Teléfono 630132

SantJaume, 7- Teléfono 631286
FABRICA: Meta, 48 - Co 'n Tabalet- Tel. 630651

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

TEL. (97116301 68
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)

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

de Miguel D. Bernat
C/. Palou, 22. Tel. 633842

Ateatz.4
*PrOCOlOr s

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

aralia
flDROGUERIA

PERLETES ESPORTIVES

Tbbal TUDURI, poques
hores abans del
Sóller-At. Balears, en
directe a la COPE:

"Avui 	 capvespre
guanyarem per 1-0, i
aixi donarem una
gran alegria a l'afi-
ció".

A dins el camp, una fi-
ligrana. A fora, un au-
tèntic "bruixot"...

RESULTATS Y CLASSIFICACIO
H. Isla Blanca - Portmony 	
Ferriolense - P.D.Sta. Eulalia ...
Alayor - Cala D'Or 	
Seislán - Cardessor 	
Sadia C. Millor - Ferrerías 	

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

J	 G

Poblense - Aloídia 	
Arenal - Isleño 	
At. Baleares - Alaró 	
Ployas Calvi6 - Sóller 	
San Rafael - Ibiza 	

E	 P	 OF	 OC

2-0
10-0
2-0
2-2
0-0

Fados

Playas Calvi6 	 36 	 20 13 3 70 23 53 +17
At. Baleares 	 36 	 20 13 3 47 13 53+17
Ibiza 	 36	 21 10 5 50 19 52 +16
Cala D'Or 	 36 	 17 12 7 44 32 46 +10
Bodía C. Millor 	 36	 16 10 10 51 36 42 	 +6
Alayor 	 36 	 13 15 8 43 28 41	 +5
Poblense 	 36 	 15 10 11 34 30 40 	 +4
Ferriolense 	 36 	 13 13 10 48 44 39 	 +3
Ferrerías 	 36 	 13 13 10 36 35 39 	 +3
Seislán 	 36 	 15 8 13 45 37 38 	 +2
Sóller 	 36 	 11 14 11 26 28 36
P.D.Sta. Eulczlia 	 36 	 11 10 15 33 36 32 	 -4
Portmany 	 36 	 11 9 16 40 54 31	 -5
Cardessar 	 36 	 8 14 14 37 44 30 	 -6
Isleño 	 36 	 10 10 16 35 58 30 	 -6
Arenal 	 36 	 9 11 16 46 37 29 	 -7
Alaró 	 36 	 10 5 21 39 68 25 -11
San Rofael 	 36 6	 12 18 32 61 24 -12
Alcúdia 	 36 8	 6 22 32 66 22 -14
H. !ski Blanca 	 36 4 	 10 22 26 65 18 -18
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Futbol- IliDivisió - EL galle, plomat a Can Maio!

1 o 

At.Balears  

Oui oblidava aquell 4-0
que enroscà el conjunt Balear,
en un dia gris i plujós a Ciutat.
Tothom van veure una grata
venjança, per?) tothom també
era conscient del liderat i de la
força d'aquest conjunt. Les
absencies dels Aguiló, Sali-
nas i Paco Pifiar, mermaven
ofensivament als visitants per
assolir una victòria "a priori"
evident. Nico donava per la
seva part, confiança a Tovar,
que realitzà uns bons minuts
a s'Arenal, enviant al banquet
a Edu.

Una oportunitat per cada
equip, al primer temps

El partit començava tran-
quil per les dues parts, els vi-

El Saler va guanyar amb un home menys. Proesa local davant el líder

David va tornar a tombar a Goliat
Andreu Vivas

sitants tocaven i aviciaven
l'esfèrica mitjançant quasi
sempre pel omnipresent Nu-
viala. Els locals, fermant mar-
catges a darrera de la forma i
manera de sempre, deixaven
a davant a Alfons i Tudurí
per poder arribar en contraa-
tacs als dominis de Calleja.
Després de que Femando
als 9 minuts, fes intervenir a
Juanjo, el centrecampisme
fou la nota més predominant
fins el minut 40 que, primer

Cladera i després Brugos,
donassin un cert perill de gol
clar per la porteria del Balea-
res.

Tranquilitat al segeín temps

Acabat el descans regla-
mentari, la tónica de l'encon-
tre fou la mateixa del primer
temps. Els de Ciutat jugant la
pilota per la zona ample del
camp i fent un domini posi-
cional per -6 no inquietant, ja

que Juanjo no va tenir opor-
tunitat de Iluirse en cap mo-
ment.

El Sóller, tranquil, amb se-
rietat defensiva i amb excesi-
va rapidessa ais atacs. Nico
va donar entrada a Edu, Ile-
vant a Alfons, ja que poc
abans, el sr. Carri6 deixava in-
justament al Sóller amb 10 ju-
gadors, mostrant la segona
tarja groga a Bestard, per
una entrada que no es merei-
xia de cap manera amonesta-

ció. Mentres tant, un minut
després de que entrAs Edu,
Tovar toca la pilota amb la
mA dins l'àrea. L'Arbitre no es-
timà voluntarietat i deixà se-
guir el joc. Poc després, als 78
minuts, la primera jugada de
perill a favor del Sóller, Edu
centre a Cladera, que amb
un cop de cap, fa estirar a
Calleja, que amb l'ajuda del
travasser, pot rebutjar a cor-
ner.

L'apoteosi, als 85 minuts

Tot indicava que l'empat
ja era definitiu, els locals amb
un menys i els visitants amb
un punt, es conformava. Però
mirau per on, que Tudurí es
tomat dins l'àrea, Cardée treu
Ia falta a fora, davant les pro-
testes generals del public.
Nadal engalta un fort tret,
que entra com una exhalació.
El public en peu, les mambe-
Iletes feien turn, la victòria se-
gura, sense possibilitats de
reacció visitant. La festa a
Can Maiol va seguir fins al fi-
nal.

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCIO

A DOMICILI

Tel. 633049/630387

Minut 85. Empat al marcador, el Sóller amb 10 jugadors i el urde falta magistralment Ilançat
per Nadal. Va entrar per l'únic Roc possible.

Apote6si a les cares dais sollerics, la victária era un premi a l'esforç de tota una Riga. Midi,
i equip tots units cetlebraren aquest maravellós gol. (Foto G. Devi).

A la tercera va la vençuda. Primer va
ser el Platges de Calvià, després l'Eivis-
sa. Ambos empataren a zero i el tercer
en passar per Saler, ha caigut. Com els
seus antecessors, l'At. Balears, no va
demostrar el perquè del seu liderat i ju-
gant més de 30 minuts amb superioritat

numèrica, va sucumbir davant un Sóller
molt intel.ligent i per un cop, oportú. El
"capi" Miguel Nadal, va fer esplotar a un
public en pla festiu i renover, que amb
l'ajuda dels tambors i trompetes de la
penya "ELS PICAROLS", recolzaren els
noranta minuts, com mai s'havia vist.

CARTELLERA
FUTBOLISTICA

Dissabte, 4

17,30: U.D. Colleren-
se—Sant Marçal (Infan-
tils).

Diumenge, 5

10,30: C.F. Sóller—At.
Balears (Juvenils).

10,30: C.F. Port de
Sóller—Porreres (2a.
Regional).

18,00: C.F. Sóller—C.F.
Sant Rafel (Ill Div.
Nac.).



Fitxa tècnica
Alineaciones:
Platjes de Calvia: J. Carias, Os-
car, Fol, Pericas, Sona, Javier,
Tomas, Expósito (Jiménez min.
83), Bueno (Palmer min. 71), Riado
iJ. Angel.

Juanjo, Sanchez, Nadal
Brugos, -Edu (Rodriguez min. 46),
(Celia min. 86), Martin, Cladera,
Tovar, Tuduri, Allons i Baltasar.
Gois:
1-0. Minut 32: Bueno.
2-0. Minut 73: Riado.
2-1. Monut 75: Atfons.
2-2. Minut 81: Ctadera.
Arbitre: Sr. Coll Homar. Mott cas-
sola. Amonesta amb targes gro-
gues a Juanjo, Sanchez, Clada i
Palmer.

Proesa al camp del líder
En el darrer quart d'hora, Alfons i Cladera

igualen un 2-0 advers
El Saler s'ha convertit realment en un "matagegants". En

tres dies, han caigut els liders de la categoria. Sobretot
aquesta darrera proesa del dimecres al Poliesportiu de Ma-
galluf, que després de veure la porteria perforada als 32 mi-
nuts de joc, no va decaure ni va donar el brag a tòrcer.

Quan mancaven uns quinze minuts per acabar el partit,
Riado va donar l'impressió de sentenciar l'encontre marcant
el 2-0, empare) amb sis minuts de reacció fulgurant, Alfons
primer i Cladera després, deixaren altre cop el marcador
anivellat, davant la sorpresa dels nombrosos aficionats lo-
cals.

L'eufòria dels sollerics desplaçats a Calvià, va explotar
altre cop als darrers minuts de joy, vegent amb el ja 2-2 de fi-
nitiu, que els de Nico encara tenien forces per atacar la por-
teria de J. Carlos. Quan Coll Homar va pitar la fi dels 90 mi-
nuts, tot el públic, tant local com visitant, felicitaren als juga-
dors sollerics amb una sonada ovació. Veurer-ho per creu-
rer-ho.

2
Seller 

Per posar-hi un floc...
No els han de tenir de mico
per al Saler poder guanyar
els han de tenir com en NICO
per al lider esfonsar

El Balears es va presentar
com tot un lider superdotat
I el Sóller ii demostrà
loquees saber jugar
i aconseguí un gran resultat

Perquè vaja un partidàs
es que es mister plantejà

es jugadors varen culminà
amb aquell gran golás

Jo no m' hem puc recordar
des temps que feia ja
que de falta no podiem marcar
un gol per poder-lo celebrar

I diumenge, darrer partit
amb sa Copa de Fires enjoe
serà por posar-hi un floc
si al Sant Ratel xepam per mig

Mas, Duque i Porcel (C.P. Sóller),
Campions de Balears de Primera Categoria
La tripleta del Club Pe-
tanca Só/ler, formada pels ju-
gadors Andreu Mas, Antoni
Duque i Pep Porcel, es procla-
maren, brillantament, Campions
de Balears de primera catego-
ria.

A.Rullan

Es guanyaren prestigiosos
tornejos, es participava a Mas-
ters, s'en duien qualque Mol de
Higa (al meys es Iluitava per
aconseguir-lo), faltava un altre ti-
td de campió de Baleares. S'ha
aconseguit després de que fa
devuit anys que en Miguel Fron-
tera, Miguel Abraham i Guillem
Ensenyat dugueren a Saler el
darrer titol.

Recordam que en aquest ma-
teix any (1973) en Pep Porcel,
juntament amb Sauzii i Abra-
ham Jr, es prociamaven també
campions de Balears categoria
infantil.

Sigueren ais millors

No hi ha dupte. Ha estat la
millor tripieta del campionat, tan
sols es perde una partida, la pri-
mera jugada, després, es mostra-
ren superiors als seus riyals.

Una final d'inf art

S'arriba a la final com a favo-
rits i es cumplí el pronòstic. Se va
guanyà. Després de fer una par-
tida d'infart, molt igualada i amb
constants alternatives en el mar-
cador. El Sóller començar molt
fort i decidit, amb marcador par-
dal de 5-0, 9-3 i 9-5, petita errada
i reacció del Santa Marta que po-
sa el marcador amb un preocu-
pant 9-11. Més emoció impossi-
ble. Partit empatat: 13-13, respi-
rada a tons quan es posa al final
el 15-13. Santa Marta fou un dig-
ne rival. Els seus jugadors —Se-
bastià Serra, Pep Medina i Pep
López, lluitaren fins al final. No
pogueren. El Selle va ésser millor,
i guanyà l'esperat i preciat titol.

Als Campionats Estatals

C.P. Sóller i Santa Marta, re-
presentaran a Balears als Cam-
pionats Estatais que es celebra-
ran a terres valencianes, junta-
ment amb el At. Molinar que de-
fensera el titol aconseguit la tem-
porada pasada.

C.P. Puente, la gran decepció

Han estat els gran derrotats
d'aguets Campionat de Balears.
No han aconseguit cap Vtol. Ter-
cers a Primera Categoria, Tercers
a Segona i Segons, Tercers i
Quarts a Femenines.

A per la Lliga

Acabats els Campionats de
les Baleares es reenuda la Higa,
recordem que Sóller i Unió de
Saler estan en el Ray-Off pel tf-
tol.

S'ha de aprofitar la moral que
ens dona aquest fitei aconseguit
per Iluitar en força per la Iliga.

3 de maig del 199 1 / Veu de Stiller
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Futbollil Divisió Petanca  

Es disputa aiximateix el Trofeu de Fires i Festes-91

Diumenge, el Sant Ratel... i fins
Ia temporada que lié!

Baixada de teló futbolístic 90-91 aquest
	

El rival, el semi-ofegat Sant Rafel, que
diumenge a Can Maiol. A falta tal sols de cremara les ultimes naus i cercara a Can
l'Eivissa-Sóller, l'equip local gaudira de Maiol el miracle. El descans estiuenc, sera
l'oportunitat de despedir-se amb una nova aquest any especial prolongat: mós de tres
victòria. mesos.

Toni Oliver 	 possibilitats de futur absolu- no pot desaprofitar aquesta
	  tament esperançadbres. 	 ocasió d'ecomiadar-se de

Ia seva párroquia amb un
Amb un tres i no res, ja Sant Rafel: 	 - nou triomf. La Iluita está ser-

tenim la temporada futbolls- un moix rabiós 	 vida.
tica pràcticament escabet- 	 En un altre capitol, val a
xada. 	 Aixi talment. Els eivis- dir, que están ja avançades

A tan sols dues jomades, sencs es juguen les Cimes les negociacions per renovar
, el Saler haurà finalment ad- esperances de salvació. A a la practica totalitat de la
quirit una posició realment bon segur posarán tota la plantilla sollerica, i a la vega-
còmode a la taula classifica- cam a la torradora i vendrán da incorporar a dos nous
tbria, amb un final de Riga a morir. elements. Pers hi pot haver
especialment Iluent i unes

	
El Sóller per la seva part, notícies.

Sa glosa den Tomeuet

Veu de la jornada

Emoció a la recta final
Torii Rullim

Bàsquet

Un paner de Morell a 3 segons del final,
donà el triomf al Mariana (63-65)

L'equip junior del J. Mariana ho va tenir pelut a la Victòria del Mariana cadet a la cama del
pista d'Es Capitol. Bon començ visitant, amb aventatja Uuis Vives (134-77)
de 10 punts. Després va tenir un període de relaxa-
ment, fet que aprofitaren els locals per avançar-se en el

	
Sortida en tromba dels locals, amb un parcial de 8-0.

descans (29-26). No desperta el Mariana fins els darrers Reacció rápida dels soMerics que es posaren per da-
irsstants del partit, quan es va aplicar en defensa, mo- vant, amb una diferencia maxima de 20 punts. L'iniciati-
guent be la pilota i camant bones posicions. A destacar va en el joc i en el marcador, va ser en tot moment pels
l'actuacio de Rosselló en els robots i a Moral que lesio- visitants. Monck) especial per Julilit, del Mariana, ant un
nat i tot, va decidir amb una cistella super-oportuna a 	 total de 21 punts. Ali va estar magriffic en els rabots, i
Ires segons de l'acabament. Resultat final: 63-65. 	 Sarnpol, amb 10 punts, va eixugar de la pista el seu par.

EXPO SI CIÓ
A l'antiga biblioteca de la

plaça Constitució
exposició de PINTURES

d'en JOSEP MUNAR
i ARTESANIA XINESA de

LACCA - SPAIN
del 5 al 13 de maig.

INAUGURACIÓ DIA 5
A LES ONZE DEL MATI.

Horari:
matí 10, 30 fins a les 13,30

capvespre 17,30 fins a les 21h

A falta de dues jomades, per acabar la Iliga, Platges,
At. Balears, Eivissa i Cala d'Or, tenen quasi asegurada la
participació a la Ifigueta d'ascens a Segona B. Tant sols
queda per a saber qui sera el Campió. Per la cúa la cosa
esta molt dificil, Hospitalet, Alcúdia, Sant Ratel i Alaró son
els que tenen mes probabilitats de perdre la categoria.

La properajornoda

▪ -
BASSA - Hospitalet.- Encontre de rivalitat local, el Ei-

vissa Iluita pel titol, el Hospitalet ja es de Preferent.
CALA D'OR - Seislan.- Els mallorquins han de confir-

ma la seva plaça de "promccionistes" davant un Seislan
situat a mitat de la taula.

• meno - AT. BALEARS.- Els mahonesos no es jugan
res, els visitants el liderat.

Alaró - PLATGES.- F1atges pot fer primer, ha de su-
rnar ais dos punts.

SOLLER - Sant Ratel.- Els locals han de donar als ei-
vissencs el pasaport que els dura a Preferent.

Alcúdia - ARENAL.- Els visitants han de cercar els
punts de la tranquilitat devant un Alcúdia descerVit.

2a Regional: CIDE, 1 Port &Nier, 0 

Altre cop, als darrers
minuts

A. Vivas

Alineació Port de &iller Garcia, Coll,
Manrique (Abelard), Arbona, Bort, Pardo,
Jorquera, Alba, Galindo, Alfredo (Ruiz) i
Raja.

Arbitre: Sr. Gamero. Actuació bastant
correcte, si bd ets visitants li reclamaren
un penal. Mostrà targes grogues a Roca,
Bauzà, Hidalgo i Antonio per part local, i a
Bort, Jorquera i Alba, del visitants.

Gois: Minut 81. 1-0. Falta directa que
tira Vicente, marcant l'únic gol del partit.

Per segón cop consecutiu a fora
camp, el Port de Stiller tomà encaixar el
gol de la derrota lattant pocs minuts per
els 90 reglamentaris, en un parti que es va
controlar molt bé i que inclús la sort
acompanyava als visitans, ja que el Cide
va fallar un penal als 35 minuts.



A la nostra comunitat el Govern Balear
ha obert un cami perskuar-nos a nivell
europeu. Perquè jugam fort per una
millora de la qualitat en la nostra
oferta, cream la infraestructura de les
zones turistiques de les nostres illes i
construïrn una comunicacióméseficaç
amb min i millors carreteres.

El Govern Balear treballa porque cada
vegada es depurin amb mite rigor les
aigües i perqu% eisdanysqueprodueixen
les pluges siguin arreglats amb eficàcia.
Actuam per aconseguir una veritable
millora dels nostres ports.

GOVERN BALEAR

XXIV Campionat de les Balears de Muntanya, per a Juvenils

Han confirmat la seva participació la totalitat de Club Eivissencs
Joan

La Vall dels Tarongers sera
un any més -i van ja vint i qua-
tre- la seu de la Màxima Prova
'Territorial de Muntanya per a
ciclistes juvenils, organitzada
des de els seus inicis pel Club
Ciclista "Defensora Solle-
rense".

El programa de festes de
Sa Fira tindrà de nou un altre
any inclós dins els seus actes .

aquesta clàssica "Pujada al
Puig maior anhelada per
tants de ciclistes, i que una al-

tra vegada ha tingut que pres-
cindir de la tradicional Pujada a
Sa Talaia per culpa de les
eternes i mal organitzades
obres que, amb el beneplàcit
de les nostres maximes autori-
tats locals, segueixen invadint
i destrossant aquesta carretera
i aquests meravellosos parat-
ges.

. • •
La vint-i-quatrena edició del

Campionat Territorial Juvenil
disputat damunt l'imcompara-
ble marc del gegant mallorqui,
el Puig Major, comptarà de nou
amb l'organització del "C.C.

Defensora Sollerense", el
patrocini de l'Ajuntament de
Sóller i la inestimable col.labo-
ració del G.A.C. (Grup d'Ajuda
Ciutadana), Policia Local,
Guardia Civil, Creu Roja, Policia
de Transit, Transports Caterina
Sastre, Equips de Son Jeroni,
Restaurant Es Canyis i Arnica
del C.C.D.S.

Les actives gestions del
grup organitzador comencen a
donar ja el seu fruit, i són ja
prop de quinze els ciclistes ei-
vissencs inscrits en aquesta
Cursa d'autentica arrel solleri-
ca.

Es por dir amb tota segure-
tat que la prova sera un auten-
tic Campionat de les Balears,
amb participació de la totalitat
de clubs mallorquins i prtiusos,
el que lògicament incrementa
bastant el pressupost, ja que
per decret federatiu el club or-
ganitzador -en aquest cas el
solleric- ha de ceirrer amb la to-
talitat de despeses i desplaça-
ments.

Com de costum la sortida
sera donada, el dia de Sa Fira,
a les deu del mati, de davant el
Restaurant Es Canyis, de la
Platja d'en Repic.

D'aquí els participants parti-
ran cap a l'entrada de Sóller,
voltant en els jardins del Mo-
nument a l'Emigrant, seguint
cap al Port de Saler, de nou
cap a Can Repic, Port de
Sóller, Monument als Heroins
del 11 de Maig, i Carretera del
Puig Major, acabant a l'entrada
del Túnel Gran, després de re-
córrer uns trenta-sis quileyne-
tres. •

L'entrada al Port de Sóller
es fart per l'Hotel Eden, i la sor-
tida per la Discoteca Altamar.

En quan al capitol de pre-
mis es mort amph, sent una de

les proves millors pagades del
Calendari Illenc, comptant amb
premi tots eis finalistes.

A mês de la banda acredi-
tativa del titol el guanyador re-
bra un trofeu i vint-i-cinc mil
pessetes. El sub-campió trofeu
i vint-mil pessetes. I el tercer
classificat trofeu i disset-mil
pessetes. El lliurament es tara
en el Restaurant Es Canyis, a
les dotze del mati, havent ja
confirmada la seva assitencia al
President de la Federacks Te-
rritorial Balear de Ciclisme,
Antoni Vallon, i una representa-
ció de l'Ajuntament solleric.

Joan

Dissabte els ciclistes pro-
fessionals, després de finalit-
zada l'etapa Albacete-Valen-
cia (2345 qms.) es trasllada-
ran cap a la nostra lila per
disputar les dues etapes pre-
vistes.

El diumenge, amb sortida
a les 11'54 hores des de el
Hipòdrom de Son Pardo,
els corredors faran el següent
recorregut: •

Son Ferriol (11-58' hores)
Casa Blanca (12-04' hores)
Algaida (12-23' hores)
Villafranca (12-50' hores)
Creuer direcció Petra (13-02')
Can Picafort (13-44')
Badia d'Alcúdia (14'00)
Alcúdia (14-02')
Puig Tomir (14-47')
Puig Major (15-22')
SOLLER (15-45')
Coll de Stiller (16-00')
Ciutat de Mallorca (16-40')

La vuitena etapa es dis-

putarà contra-rellotge indivi-
dual a cala D'Or damunt un
recorregut de quaranta-set
quilòmetres, amb sortida a
les 12-15, hores.

Com comentavem a l'an-
tenor edició l'etapa soue-
rica podria ser bastant peri-
llosa, ràpida i de molta gue-
rra, a pesar de que alguns
puguin pensar en reservar-se
per la contra rellotge del
dilluns.

Els horaris donats són els
previst per l'organització a -

una mitjana de trenta-nou qui-
lòmetres hora.

A destacar que les grans
figures del ciclisme mundial
no prenen part a la segona
prova per etapes més impor-
tant del món. Entre els ab-

sents són de destacar en.

Pedro Delgado que ha es-
collit el "Giro" com a prepara-
ció per el "Tour", en Greg Le-
mond, en Laurent Fignon en
Breukink i en Chiapucci.

Entre els homes forts amb

possibilitats per el triomf final
hem de destacar en Laudeli-
no Cubino, en Miguel Indu-
rain, en Pello Ruiz Cabestany,
l'amic Mariano Lejarreta,
n'Anselmo Fuerte i en Fede-
rico Echave, sense oblidar

I els Giovannetti, Oliveiro Rin-
cón, Raul Alcalà, Ronan Pen-
'sec...

Per cert a la primera eta-
, pa, contra rellotge per ter-

cets, damunt 93 quilòmetres,
que s'acabà de disputar a
l'hora de redactar aquestes
línies (dilluns capvespre) s'ha
imposat la ONCE, sent el
primer lider en Melchor
Mauri. I pensar que el
mallorquí Joan Serra va ex-
pulsar de la Federació Es-
panyola al seu director, el
tècnic i bon amic Manolo
Saiz, perquè no servia. Cosa
veredes! amics lectors.

AAAAA (KUM

Ciclisme

XLVI Vuelta Ciclista a España

Diumenge, prop de les tres i mitja,
Ia caravana passarà per Stoller

1 0 	 Veu esportiva
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LA DECISION
MAS SANA
PARA

SU FAMILIA.

E l seguro de Salud Mare Nostrum
pone a su servicio una completa

organización, con los mejores
profesionales de la medicina, que

le responderán con eficacia en el
momento que usted y su familia lo

necesiten.
Axa Mare Nostrum, en su afán por
ofrecer a sus asegurados cada vez más y
mejores servicios, incorpora toda la gama

de especialidades médicas entre las que

Seguro de Salud
AVA

norellostrum
SEGUROS 	R -EASEGUR°S

Infórmese en el teléfono 75 80 80.

destacan las nuevas prestaciones de:
- Medicina Interna, Nefrología y

Hematología.
- Parto asistido por tocólogo.
- Rehabilitación fisioterapéutica.

- Litotricia renal.
La calidad y eficacia de servicio forman

parte de las ventajas que le ofrece
el seguro de Salud Mare Nostrum.

Si quiere asegurar su salud, tome
Ia decisión más sana para su familia.

3 de maig del 1991 /VeudeSóller
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Comunicat

El Claustre del
Col.legi Es Puig

en contra del
magatzem de butà

Sabent que a l'Ajuntament
de Sóller ha entrat un projecte,
sol.licitant la instal.lació d'un
magatzem de botelles de butà
a un solar propietat de Miguel
Capó Navarro, i que aquest es-
ta situat just al costat del
Col.legi Públic Es Puig, on hi
assisteixen a diari 330 alumnes i
20 metres.

SOL.LICITAM, que se faci
tot el possible per mantenir el
dipòsit de buta de la Comarca
de Sóller a l'emplaçament ac-
tual: a la confluència de les ca-
rreteres del Puig Major i de For-
nalutx, distant de tot nucli de
població i no es traslladi al cos-
tat del Centre Escolar esmen-
tat, per considerar—ho un greu
perill.

Alavegada, volem denunciar
que el mateix Miguel Capó Na-
varro, procedeix a abocar es-
combraries i enderrocaments
d'obres així com una gran
quantitat de cotxes abandonat i
xatarra en aquest solar, repre-
sentant també un atemptat
contra la salut pública i ambien-
tal. Hem de fer constar que els
terrenys estan situats en una
zona qualificada pel P.G.O.U.
com Agricola Intensiva o "E" se-
gons les N.N.S.S., on per tant,
no s'hi poden desenvolupar
aquests tipus d'activitats.

Sóller, 25 d'Abril de 1991.
El Claustre de Professors
C.P. Es Puig — Sóller

El Col.legi Es Puig treballa al Medi Ambient

Els voltants de l'escola en mal estat
Els alumnes de tercer denuncien amb aquest c6rnic els voltants de l'escola: pal

d'electricitat tombat, fa mesos; cementeri de cotxes; fils elèctric d'alta tensió; abocadors
incontrolats d'escombrar es; poliesportiu començat i abandonat; i les tuberies de les ai-
gües brutas que 'afiquen dins un avenc. Es Puig abans era verd i preciós, però ara...

Mota palla i poc bessó
Es Pagès

Fer l'agost el mes de maig
El meu capet no pot arribar a entendre com és possible

tanta comandera com hi ha pel món. Ara s'acosten les
eleccions i n'hi ha més d'un que es prepara per fer el seu
agost dins el mes de maig.

Al pagès no li faran creure que alguns dels que es pre-
senten a les eleccions ho fan perquè estimen el seu poble i
Ia seva gent. D'això, ni parlar-ne! Els politics han demostrat,
dia rera dia, que estan perdent de cada dia més la credibili-
tat i que la seva imatge es troba de cada dia més degra-
dada. Per tant, hauran de passar moltes coses abans de
que el "pueblo" torni a confiar amb els seus representants
per aim!) precisament, vos convendrà fer el cap viu.

Sembla mentida:

• Que la passada setmana hagués estat Sant Toribio i
el pagès no l'hagués feficitat. Molts d'anys, Toribiet, i que la
Ilum de Déu t'il.lumini, que ferm de faltate fa.

• Que el "Capitan, Capitán, Capitán de madera" anás a
un altre poble i li enteplegassin una multa.

• Lo bé que s'expresa en Joan "Deu" quan fa campan-
ya.

• Que no sembli que s'acosten les eleccions.
• Que el nostre Batle, abans de partir - abans que no

el Ilevin - sembla que vulgui fer fill il.lustre un famós solleric
Peter....

• Lo content que està en Joan Oliver - col.laborador
nostre - perquè passara la volta a "España" per dins Sóller.
No li poden tapar el cul amb set flassades.

• El descens de participants a la trobada de pintors.
• Els preus del "Mustang Ranch".
• Que en Llopis i en Llepes facin un baül. En Llopis les

tapes i en Llepes el cul.
• Que quan parlam d'un dolent, sempre es faci pre-

sent.
• Lo molt que ha crescut n'Andreu "Réia".
• Lo que encara creixerà.
• La por de que torni el Secretan.
• El renou que han mogut les 70.000 pessetes que es

paguen al director de la Banda.
• Que la Banda de Música anas a tocar el passat diu-

menge a Santa Maria i a Algaida, i que no pogués tocar per
Setmana Santa a Sóller.

• Que les pastilles del metge "Culom", facin miracles.



Succeit

El tramvia i la
Policia Local
intervenen en el
trasllat d'un malalt

Maria Francisca Company la presideix

L'associació de mestresses de casa
"Nuredduna" ja té delegació a Sóller

Amb l'assistència de més d'un
centenar de dones solleriques es
celebrà el dissabte passat la pre-
sentació oficial de l'associació de
mestresses de casa Nuredduna i la

constitució d'una delegació a la
nostra ciutat. L'acte tengué Hoc al
Casal de Cultura i hi assisti la dele-
gada provincial Mercedes de la
Presa.

Més d'un centenar de dones assistiren a l'acte de constitució. La nova associació esta ubicada a Can
Dulce i pensa participar a les Fires d'enguany.

P.P.

En la seva intervenció
en castellà, Mercedes de
Ia Presa al.ludi a la necessi-
tat que la dona arribi a ocu-
par l'espai que h pertoca
dins la societat, per la qual
cosa cal treballar eficaç-
ment i en coordinació. La
delegada afirme que "es pot
fer un món millor si hi ha so-
lidaritat entre les dones i
entre les families", i aboge
per uns servais suficients i
de qualitat per tal de facilitar
que la dona pugui treballar
fora de casa a la vegada
que cuidar de la llar.

La ponent feu un repas
a les coses aconseguides
per "Nuredduna", i afirme la
seva independencia respec-
te del poder politic. Tot se-
guit, instà les dones a parti-
cipar a les decissions so-
cials i recomanà "Ilegir els
programes de tots els par-

tits i votar d'acord amb les
ofertes i les carències de
cada un, primant aquells
que ofereixen una millor
qualitat de vida que, per a
nosaltres, és sinònim de
cobrir les necessitats basi-
ques, d'utonomia económi-
ca, d'accés a una vivenda
digna, d'ensenyament
públic de qualitat, de res-
pecte al medi ambient, de
serveis sanitaris en condi-
dons, etc. ".

Nova Delegació

A continuació es procedi
a la lectura dels Estatuts i a
Ia constitució oficial de la
delegacia de Sóller, que es-
te formada per les persones
següents: Delegada, Maria
Francisca Company; Vi-
ce-delegada, Audelina
Godoy; Secretària, Pilar
Pérez; Tresorera, Margari-
da Xumet; Vocals, Angela

Muñoz, Maria Antònia
Tugores /Mimo Hamed

Prestacions

Finalment prengué la
paraula la nova delegada,
qui anuncia que tendran el
local social a Can Dulce i
que ja s'ha aconseguit que
determinats comerços facin
rebaixes a les associades.
Com a acció immediata, la
nova delegacia té previst la
confecció d'una carrossa
que desfilarà a la Fira.

Satisfacció

Acabat l'acte, Mercedes
de la Presa manifeste a Veu
de Sóller la seva satisfacció
per la creació d'aquesta no-
va delegacia, i afegí que el
seu objectiu es arribar a
cobrir tota la geografia de
l'illa, "perquè - digue - de-
fensam la familia que, en
definitiva, es la societat".

REMORS POLITICS
• No es compren de cap de les maneres, el silenci

dels grups politics però tot i així, el que no es normal és el
silenci dels socialistes, que sempre parlen del que faci
falta i aquesta vegada no diuen ni muuuu

• Els independents es troben en una fase de reflexió
i estudien la forma d'aplicar la filosofia "Zen" a les elec-
cions municipals. Segons en Tomeu Colom -líder espiri-
tual dels indepents- el fet de guanyar o perdre no té res
que veure, lo important es participar i si es possible am-
bar el primers, aixó si, amb el recolzament dels altres i
amb el seu ajud, com és notmat

• Els del CDS baten el record de dones a la seva
Ilista; n'hi ha que diuen que son deu. En Miquel Nadal es
trobarà ben acompanyat i ben cuidadet amb tanta "can-
didata". Segons les seves declaracions fan comptes al
manco sortirne 12 per seure a la cadira de regidor. Si es
així, els altres grups no caldrà que facin res de res, ni tan
sols campanya.

• El PSM segueix amb el seu rosari de costum. En
Joan Deu i en Tomás, acompanyats molt sovint per algu-
nes perletes de la seva Ilista, segueixen encaminant la
seva campanya, que, més que oferir és per demanar
opinions. Sembla que pretenen que el ciutadà dicti el seu
programa segons les seves necessitats. Si han d'escoltar
a tothom, el programa durará més que un mánec de
cuitera.

• El PP-UM ja han aconseguit millorar la situació i
sembla que fins i tot han arribat a un "concens" amb el
PSM, ja que al manco han triat el mateix dia, avui, per fer
Ia presentació de les respectives Ilistes: tots dos plegats,
però a diferents llocs i a la mateixa hora. Veurem si amb
el Port Esportiu i altres coses també arriben a un acord.

• Els yards no en diuen ni pruna, perd el que si po-
dem estar ben segurs es de que la tenen guardada per lo
darrer. Ja veurem quina la guarden per quan l'amollin. "ay
verde que te quiero verde

• A Daia les coses no canvien per() tampoc seran
tan fàcils com alguns es pensaven. La presentació del
cap de Ilista socialista podria complicar la victòria de
Francesc Salas...

• A Fornalutx es on les coses estan més rares i
sembla que els representats joves, integrats dins el CDS
surten a "matar", per veure si poden defenestrar l'actual
Batte. La tasca dificil no es llevar-lo sinó arribar a tenir tant
de bò amb en Cariellas parque aboqui la quantitat de
"duros" que ha abocat fins ara al poble de Fomalutx.

PRESENTACIO CANDIDATURA
SALA D'ACTES DE LA CAIXA
dilluns 6 de maig - 21,30 hores

COS
INTENVENDRAN:

MIQUEL NADAL PALOU (CANDIDAT A BATLE)

BERNAT TRIAS ARBOS
(CANDIDAT A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNITAT)

CDS: ENTENIMENT I FUTUR.

*dis  AINA

MES DE MAYO
PRIMER ANIVERSARIO:

10% DE DESCUENTO

TENDA
Calle Romaguera,1 — 07100 Seller - Mallorca

FABRICACION PROPIA
CONFECC70 A MIDA

1 2
	

Veu local
	

Veu de Salieri 3 de maigdsel 1991

J.C.

Dimecres passat, al vol-
tant de les 11 del mati la Poli-
cia Local rebé una trucada te-
lefónica anunciant que una
dona havia perdut el sentit
quan anava dins el tramvia.

A partir del moment es va
posar en marxa el dispositiu
de trasllat cap al centre sani-
tari i es va desenvolupar de la
següent manera: el tramvia va
continuar el trasllat cap a
Sóller i la dotació de la Policia
Local anaren cap al Port; quan
es varen creuar, es va trasIla-
dar a la senyora, amb vehicles
de la Policia.

Al Centre Sanitari fou re-
coneguda pel metge de ser-
vei que va diagnosticar una li-
potimia produida per un ma-
reig que havia tengut la sen-
yora quan moments abans
havia presenciat un accident.

Fires i Festes de Maig

M.I.

Com anunciarem la setma-
na passada, la VI Trobada e
Pintura del Barranc s'ha realit-
zat aquesta setmana, i ha estat
l'acte més primerenc, quasi bé
anunciador de les festes: diu-
menge passat, Biniaraix
s'ompli de gent per tal de veu-
re l'exposició que es va fer a la
plaça, amb les obres just aca-
bades, ciels pintors partici-
pants.

• Dame dissabte dia 4
s'innauguraran 	 tres 	 exposi-
cions:	 "Atles 	 d'Arquitectura
Naval" a la Sala de l'Ajuntament

a migdia; "Pintura Internacional
del Barranc", a la Capella de
Ses Escolepies, a les sis de
l'horabaixa; "Col.lectiva
d'Apol.lonia Vicens, Esperanza
Provenzo i Margarita Capella a
Ia Creu Roja a les set.

• Dimecres que ve, a la
Parraquia, es realitzarà el Pre-
gó de les Fires i la Investidura
de Ses Valentes Dones; sera a
les 9'30h, i en una segona part
hi haure el concert a càrrec del
cor de cernara Studium.

• Dijous, també a les nou
de la nit, a la sala d'actes de La
Caixa, el Grup Novetat ha or-
ganitzat una Taula Rodona
sobre "La Música a Sóller".

Exposicions, Prego i Taula Rodona,
els primers actes del programa




