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La Creu Roja rep una
subvenció de dos
milions de pesetes

J.C.

La secció de Sanitat del Consell Insular
de Mallorca, acorda a la Comissió de Govern
celebrada el passat dia 15 d'abril, concedir
una subvenció de 2.016.756 pessetes desti-
nades a l'habilitació i acondicionament del
dispensan local.

Fonts de la Creu Roja han manifestat que
aquesta ajuda es molt important per l'eco-
nomia de l'estament.

Futbol

L'adquisició d'aquesta furgoneta, assignada a l'iirea de Serveis Socials, ha estat possible gracies a
Ia financiació de l'INSERSO.

El taller "Estel Nou" compta
amb una furgoneta nova

P.P.

El Taller Ocupacional de minusvelids
"Este! Nou" compta, des de fa unes tres
setmanes, amb una nova furgoneta des-
tinada al transport de persones i material.
Es tracta d'una furgoneta Opel GME Midi
Estate, de 2.200 cc. diesel, amb capacitat
per a nou persones.

L'adquisició d'aquest vehicle ha estat
possible gràcies a l'ajuda económica de
2.117.115 ptes. proporcionada per l'Insti-
tut Nacional de Serveis Socials (INSER-
SO), inclose dins el programa d'Ajudes
Públiques a Disminuïts, que cobreix el
cost total del vehicle. La sol.licitud va ser
formulada per la direcció del Taller Ocu-
pacional i tramitada per la Comissió de
Serveis Socials del nostre Ajuntament,
que només ha hagut de pagar la matricu-
lació.

Aquesta furgoneta es destinarà a ús
múltiple i es de propietat municipal: al
Ilarg del curs escolar, sera utilitzat pel
Taller Ocupacional i durant les vacances i
els caps de setmana, la Residència Nostra
Sra. de la Victòria podrà fer ús del vehicle.

Activitats

Mitjançant aquesta furgoneta, es po-
dran realitzar activitats que fins ara s'ha-
vien de fer en cotxes particulars, com són:

• acompanyament dels minusvalids
als jardins municipals on treballen, així
com transport dels estris i demés material.

• excursions a diferents Hoc de l'illa.
• visites a finques agricoles i ramade-

res, museus i llocs d'interès cultural o tu-
rístic.

• activitats i serveis propis del Taller
Ocupacional.

Serveis Socials

La Policia Local retirà una Creu del Pont den Barona
Redacció 

Durant el desenvolupament de la festa
del Fir6, els moros juntament amb les tropes
cristianes es posaren d'acord per no dur a
terme la batalla del Pont den Barone. El motiu
fou que els veins d'aquella zona havien fet
una creu amb canyes i l'havien enramada, a
més de posar-hi un rètol que deia: "INRI Toni i
Gori". Un membre de la Policia Local, sense
obeir ordres de cap persona, segons mani-
festacions el propi Sargent del cos i el Batle,
per evitar, segons ells, "renou" va procedir a
retirar-la.

Com a mesura de protesta per la retirada
de la creu i pel temps que fa que el monu-
ment es troba en terra, les tropes mores i
cristianes decidiren no fer la baralla del Pont
den Barona. A la plaça, el Capità Angelats
abans de fer l'arenga, volgué donar una
explicació als ciutadans, dels fets i motius
abans esmentats.

Una de les carrosses que desfilaren,
mostrava l'estat en que es troba el
monument històric 
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L'INSERSO concedeix
cinc milions per
Ajuda a Domicili

J.C.

A principis del present mes de maig,
l'Ajuntament de Sóller i la Direcció Provin-
cial de Balears de l'Institut Nacional de
Serveis Socials (INSERSO) firmaren una
nova concertació per a la presíació del
Servei d'Ajuda a Domicili. Mitjançant
aquest conveni, l'INSERSO proporciona la
quantitat de cinc milions de pessetes i
l'Ajuntament es compromet a prestar el
servei al seu càrrec.

Aquest concert té una validesa de vuit
mesos i conclouré el pròxim 31 de de-
sembre.

Serveis que cobreix

Amb aquests cinc milions es dispensa-
rà el servei d'Ajuda a Domicili a 35 bene fi

-ciaris de la nostra ciutat que precisen
atenció especial, un dels quals es minusvà-
lid i la resta són persones de la Tercera
Edat. Aquest servei es presta a través d'un
equip de sis professionals municipals, a
jornada completa.

Dins aquest servei social s'inclouen
tant les activitats dirigides a l'atenció per-
sonal i de la liar com les destinades a la in-
tegració social dels beneficiaris; es a dir:

• Neteja completa de la vivenda.
• Rentar la roba i planxar-la.
• Fer el dinar o portar el menjar cuinat

de fora.
• Neteja personal, compresa la perru-

queria a domicili.
• Companyia i distracció al beneficiari.
• Atenció mèclico-geriétrica, psico-so-

cial, de rehabilitació, d'infermeria, de podo-
logia, etc.

• Activitats culturals, d'ocupació o
d'assessorament a domicili.

• Promoció d'activitats d'informació,
formació i mentalització.

Es diu Hurtado. Té 19 anys i ha estat titular i
figura del millor equip balear de la Lliga Nacional
Juvenil. El Sóller ja ha caçat la seva primera gran
peça.

Nico López està molt satisfet amb la nova in-
corporació: "És un mig-campista creador i a la
vegada resolutiu. A la vegada té l'esperit i la vi-
vor de Tuduri, i la qualitat tècnica d'Amengual.
Pens que el Sóller ha fet una molt bona inversió
amb el seu fitxatge. Ens hem avançat al Platges
de Calvià per qüestió d' hores".

Hurtado és el primer de la Ilista. En caurén
tres o quatre més.

Les gestions amb alguns d'ells estan molt
avançades.

Hurtado (Cide),
primer d'una serie

de fitxatges
del C.F. Wier

Nico, assegura: "És fantàstic. Una
mescla de Tudurí i de Xiu"
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Avui, debat de
política juvenil

a La Caixa
G.M.

El debat sobre política juvenil organitzat
per la Coordinadora de Joves Cristians es ce-
lebrarà avui vespre al Saló d'Actes de la Cai-
xa a partir de les 21 h. Hi participaran repre-
sentants dels sis partits que presenten can-
didatura a la bathe de Sóller: CDS, Indepen-
dents de Sóller, PP-UM, PSM, PSOE i els
Verds. El moderador sera Antoni Celia.

Els temes que es posaran a debat seran
assumptes politics que, eminentment, afec-
ten els joves de la Vail. El públic assistent a
l'acte disposarà d'un temps per fer pregun-
tes als membres de la taula.



EL TEMPS

Amb poc mes de quatre mesos
ja han caigut 657I/m2.

Joan Puigserver
Estació de Sc Vinyassa

TEMPERATURES 	 PLUJA
Maxima 22'6 dia 15	 1'6 litres dia 11
Minima 6,4 dia 12 	 3'3 litres dia 12

D' extraordinariamente plujosos es poden qualificar
aquests mesos que duim d'any nou, perquè amb aquests
pocs més de quatre mesos ja ha plogut lo que sol ploure
amb un any.

Però aquesta pluviometria queda molt Iluny si la compa-
ram amb la de Son Torrella on amb el mateix espai de temps
n'han caigut 1.356 litres.

L'amo en Jaume de Son Torrella ens ha facilitat el detall
d'aquesta pluja per mesos:

Gener
Febrer
Març
Abril
12 dies de Maig

SON TORRELLA
44661.
30591
14241.
97'91.

36321.

SA VINYASSA
26701.
14511.
7811.
3061.

13621.
Felip March ballant a Seller

VEU D'ESGLESIA

Diumenge, assemblea parroquial
Pot ésser el dissabte horabaixa, a l'ofrena a la Mare de Déu

de la Victòria, l'església material de St. Bartomeu va contemplar
un dels aplecs més atapits i nombrosos que s'hagin pogut veu-
re. Tammateix la pluja va convertir l'església en plaça.

Però l'aplec de passat demà diumenge és diferent. Diriem
que és més important. Es la Pentacosta i l'Església de St. Bar-
tomeu —les pedres vives que som els creients— ens reunim en
Assemblea. 1 si és segur que no sera tan nombrosa; és més cert
que sera més profitosa.

Itots els creients en Jesucrist hi estam convocats.
Començaré a les 10 h. Hi haurà treball de grups, posades en

comú, dinar de germanor i festa. La tasca de revisió i programa-
ciò, en corresponsabilitat, en sera el plat fort d'aquesta Diada al
Monestir de l'Olivar.

Es concluria la primera part damunt les 18 h. sense celebrar
l'Eurcaristía al Monestir. Perquè la celebració de la Missa sera a
les 20 h. a la parròquia de St. Bartomeu. La tasca realitzada s'hi
farà presente, com també la certesa en esperança d'un futur
amb JESUS QUE ENS FA FORTS i que ens dóna el seu Esperit.

La sortida cap a Sa Capelleta, a les 9 h. des de Plaça.
El Conseil Parroquial

- AVISOS ECLESIALS -

CONFIRMACIONS D'ADULTS. - Una dotzena d'adults,
majors de 25 anys, que rebran el sagrament de la Confirmació el
diumenge de la Sma. Trinitat, dia 26, tendrán una trobada el
dilluns dia 20 a les nou i mitja del vespre a la Rectoria de Sóller.
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tidià de les tasques del
nostre poble i la nostra cul-
tura.

Ara mateix ens han
comunicat la trista noticia
de la mort del nostre amic i
company de fa molts
d'anys, en Felip March i
Cerdà, més conegut pels
sollerics per "en Felip de
Pollença", i per això s'ens
fa obligació d'escriure
unes retxes d'acomiada-
ment, malgrat ens ha-
guéssim estimat més se-
guir-lo tenguent entre no-
saltres per a sempre o al
manco per molts d'anys
més.

Fa aproximadament
uns catorze o quinze anys,
poc més, poc manco, que
començares a venir per
Seller. La teva personalitat
I el teu caràcter feren que
molt aviat t'arrelassis entre
nosaltres com un solleric
més i un col.laborador quo-

Recordam quan balla- persona tranquila contras-
ves ball de bot, la teva veu fava amb aquells bots tan
tan fluixa i el teu posat de falaguers que pegaves.

Molts dels que ballavem o
hem ballat vàrem aprendre
molt de tu i, sobretot,
aprenguerem molt de tu
els que t'escoltirem i po-
guérem passar llargs mo-
ments amb la teva com-
panyia.

Ara ha arribat el trist
moment de l'adeu i d'es-
perar el temps, que es fara
Ilarc, fins que ens poguem
a retrobar amb tu a la ca-
rena, al lloc que Deu t'ha
guardat des de sempre.

Rebeu la teva familia el
nostre condol i tu, amic Fe-
lip, descansa en Pau i se-
gueix Iluitant per tot alle
que sempre estimares.

Fins sempre, no t'obli-
darem.

Felip, sempre setts un solleric més
Jaume Casasnovas
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INDEPENDENTS
DE SOLLER

Convidam a tots els sollerics
solleriques a l'acte de

presentació de la nostra candidatura
a l'Ajuntament de Sóller, i a la
Festa i Torrada que ferem el
dissabte, dia 18 de Maig, a

partir de les 21 hores, al solar
que hi ha entre el Camp de

Futbol i el Club Petanca Sóller.

Els Independents xerram poc i
actuam més. Dissabte, l'actuació

és sopar. Bon profit!
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Redacció

La constancia es una
virtut, i els membres de la
Biblioteca i del Foment de
Cultura Popular en fan ca-
da any una bona demos-
tració a les Fires de maig,
en organitzar l'Exposició
de Plantes i Flors.

Enguany, les roses han
sofert les inclemències del
temps, i això ha fet que se

n'hagin ressentit, tant en
abundancia com en quali-
tat; aixi i tot, pero, s'han
pogut exposra vertaderes
hermosures.

També les cineréries i
les plantes fondes que
han estat arraconades a
temps hen donat una bo-
na mostra de que Saler
es, encara, un poble de
gent jardinera.

Els rams composts,
desbordants d'art i d'ima-

ginació, han fet la resta; i
els nombrosos visitants,
uir endavant.

Petúnies infantils

La sorpresa d'enguany
l'ha proporcionada un es-
tol de nins i nines que arri-
ba el divendres vespre,
amb una panera plena de
tests amb petúnies que
havien sembrat i cuidat

personalment sota la di-
recció de la mestra.

Premis

El Jurat que concedí
els premis d'enguany es-
tava constitLift per Marga-
rida Arbona, Maria Nogue-
ra, Catalina Poquet, Antoni
Marroig i Rafel Torrens. Els
premis, que foren repartits
diumenge al migdia, sel]

• Roses: Trini Morell,
Catalina Poquet i Franca
Trias.

▪ Planta florida:Cata-
lina Marroig, Ramon Ripoll
i Margarida Arbona.

▪ Planta verda: Cata-
lina Calafat, Francisca
Guasp i Catalina Poquet.

• Ram compost: Ma-
ria Magdalena Canyelles i
Aina Cabrer.

• Flor tallada: ger-
manes Marques Casasno-
ves i Margarida Bemat.

A més d'aquests pre-
mis, el Jurat concedi fins a
12 accessits.

Un any més, exposició de plantes i flors

Organitzat pel Foment de Cultura Popular els següents:  

El debat sobre l'actualitat de la música a la
comarca, punt de partida de nous projectes

Gabriel Mercó

El debat organitzat pel Grup Novetat
sobre l'actualitat musical a la Vall desperta
l 'interés d'un nombrós públic que, tot i la
pluja, acudí al Sale) d'Actes de La Caixa a
presenciar-lo i a participar-hi.

Els convidats a la taula foren Guillem
Bemat (folklore), Joan Frau (banda de
música), Maribel Torrens (Joventuts Musi-
cals), Maria Ignesia Pérez (profesora de
música), Fabien Acosta (coral) i Xingo
(S'Attra Banda), que representaven dife-
rents aspectes de la música. El moderador
va ser Joan Frontera, presentador de Te-
levisió Balear.

El paper de l'Ajunta ment

Els temes tractats foren múltiples al Ilarg
de tota la vetllada. Un d'ells va ser la mane-
ra de fomentar la música des de les institu-

cions, molt especialment des de l'Ajunta-
ment. Altres foren la discussió sobre el grau
de professionalitat dels músics, el paper
dels pares en l'educació musical dels fills o
els mètodes d'ensenyança que existeixen
en l'actualitat.

El públic s'interessa enormement pels
temes trets a debat fins al punt que la seva
participació fou molt extensa.

Projectes

Per acabar el debat es parla de la ne-
cessitat d'un espai adequat per a la cele-
bració de concerts i es parla del Teatre del
Defensora Sollerense, del Pati dei Fan-
tasio, de la possible ubicació d'un teatre a
l'aire Ifiure a Can Dulce i de la recuperació
del Centre Parroquial Victòria.

La conclusió més clara que es va ex-
treure del debat va ser que fa falta una
coordinació entre els grups musicals i cultu-
rais en general del municipi.

AGRAÏMENT
La familia de Don Mique! Rosselló Ignacio que va morir el dia 8 de Maig del 1991,
desitja expressar el seu profund agraïment per les moltes manifestacions de condol

rebudes amb motiu de la sea mort.
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ESPECIAL PER COMUNIONS_ 	 _ PREGAU A DEU PER L'ANIMA DE

Don Mique! Rosselló Ignacio
(MESTRE MIQUEL "GALL")

que va morir a Palma, di 8 de Maig de 1991, A L'EDAT DE 75 ANYS,
havent rebut els Sains Sagraments i la Benedicció Apostòlica

AL CEL SIA
Els seus apenats: Esposa, Rosa Estades Servera; fills, Julià i Margafida Rosselló Estades; fill politic, Joan Po-

mar Garau; néts, Miguel Rossell6 Llabrés, Katia j Bartomeu Pomar Rosselló: germans, Catalina, Juli j Marga-
lida Rosselló Ignacio; germans politics, Vicenç Ripoll, Francisca Payeras, Carme López, Joan Payeras i Jaume
Joy; fillol, Julia Rosselló López; nebots, consins I demés familiars (presents i absents) participen a les seves amis-
tats tan sensible pérdua i vos demanen el tengueu present en les vostres oracions.

Domicili a &Iller. Carrer , de Sa Mar, 43.

SE TRASPASA
RESTAURANTE

EN PTO.
DE SOLLER.

Telf. 63 20 14

VENDO LANCHA
4 mts.

CON MOTOR 30 c.v.
Perfecto estado.

Telf. 633825-630741.
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Jaume Casasnovas

Dimecres passat es va ce-
ebrar la inauguració d'una
Capella a l 'Esquadro del Puig
Major, per part de les distintes
autoritats militars i convidats
civils.

Es va oficiar una missa a
migdia, on Veu de Sóller hi fou
present. L'acte el va obrir el
Tinent—coronell Manuel Mar-

co amb unes breus paraules
d'agraiment a tots els assis-
tents i destacà l'esforç que
tots els membre de l'esta-
ment militar havien realitzat
per poder construir aquella
Capella, obra que s'ha duit
endevant sense cap pressu-
post específic, sinó amb l'es-
talvi de tots.

Presideix la Capella una
imatge de la Verge de Lore-
to, feta l'any 1948 amb fusta

de pi de Flandes pel fuster i
escultor aficcionat de Pollen-
ça, Francesc Cortés, més
conegut dins el mon de l'art,
com a "Mestre Paco". Degut a
les males condicions en que
es trobava la talla, ha estat
restaurada grattillament pel fill
i nets del seu escultor.

En acabar la cerimònia, els
presents foren convidats a di-
nar a les depèndencies mili-
tars.

El passat dimecres es concelebrà una missa

L'Esquadró del Puig Major dedica una
capella a la Verge de Loreto

"Es Fossaret",
en contra del
magatzem de buta

Redacció

L'assemblea de pares del
col.legi públic "Es Fossaret",
reunida amb caracter urgent,
acordà realitzar una recollida de
firmes per tal de donar suport a
la positura dels pares i mestres
del col.legi "Es Puig", en contra
de la installació d'un magatzem
de gas buta i propà al costat
d'Es Puig. Al mateix temps,
acordaren solidaritzar-se amb
totes les accions legals que
aquella escola realitzi per tal
d'aconseguir l'esmentat objec-
tiu.

Redacció

En el Ple ordinari del mes
d'abril, el Consistori acorda
invertir quasi quatre milions
de pessetes en asfaltar una
serie de carrers de la nostra
ciutat.

En el transcurs del Ple, els
tres grups de l'oposició
—PSOE, PSM i GI— expressa-
ren la seva protesta per una
decissió que consideraren
electoralista, improvisada i
tècnicament imperfecta. Per
aquest motiu, els tres grups
politics declinaren tota res-
ponsabilitat en el tema i s'abs-
tengueren a l' hora de votar.

A principis de la setmana
passada s'inicia l'asfaltat de

les vies públiques: els carrers
de Sant Jaume, des Vent,
de la Mar, l'avinguda Jeroni
Estades i la plaça des Cas-
tellet. En total s'havien d'as-
faltar 4.230 m2. de carrers, a
raó de 795 ptes. el metre
quadrat, amb un pressupost
total de 3.776.392 ptes.

Protestes

Encara no s'havien iniciat
les obres quan una part dels
yetis mostraven la seva dis-
conformitat amb la manera
com s'havia planificat. Una
veina del carrer de Sant Jau-
me, tot i admetent que es
tractava d'una millora, mani-
festava a la nostra redacció:

"no entenc com s'ha asfaltat
sense arreglar les aceres, que
ara han quedat més avall que
el trespol del carrer".

No al carrer de la Mar

A darrera hora, els veins
del carrer de la Mar s'oposa-
ren a l'asfaltat del seu carrer
si no s'aixecaven les aceres.
Finalment, la Comissió de Go-
vem acorda redactar un pro-
jecte global on es contempli
aquesta millora, aixi com revi-
sar les infraestructures d'ai-
gua i clavaguerarn del subsol;
al mateix temps, decidia des-
tinar els doblers d'aquell ca-
rrer a l'asfaltat del carrer Pau
Noguera.

Caques dels veinats a la improvisació

S'han invertit quatre milions
en asfaltar carrers



A partir del juny, el tren del diumenge vespre podria partir de Sellera les vuit enlloc de les nou.

Es reanuda el tren de tornada a
Palma dels diumenges a darrera hora

Redacció

Des de l'allargament de
l'horari solar, el 24 de març,
no s'havia posat en funcio-
nament el tren opcional de
tornada a Palma de les nou
del vespre, cosa que provo-
cava que molts sollerics i vi-
sitants que venien a passar
el diumenge a la nostra Vall
haguessin de prendre els
atapins a les sis i mitja, com
a més tard, quan el poble
encara bull d'activitat i tot
convida a perllongar l'esta-
da. Aquest tren retornava

de Palma a les 22 h. i per-
metia a molts sollerics anar
a passar el diumenge cap-
vespre a Palma o a assistir
a algun espectacle.

Canvi d'horari?

Segons ens han mani-
festat fonts de l'empresa,
aquest servici solia reanu-
dar-se anualment a principis
de maig però, enguany, a
causa dels problemes tèc-
nics sorgits arran de les da-
rreres pluges i del mal
temps, s'han vist obligats a
retardar l'entrada en vigor

d'aquest tren.
Aquesta mateixa set-

mana, en plenes Fires i Fes-
tes, la Companyia ha optat
per instal.lar provisional-
ment un tren que parteix de
Sóller cap a Palma a les vuit
del vespre. Al mateix
temps, ha entrat en nego-
ciacions amb la Delegació
de Transports per intentar
que aquest tren segueixi
funcionant tot l'estiu a les
vuit del vespre, en comptes
de les nou. D'arribar a un
acord amb la Delegació,
aquest tren començaria a
circular a principis de juny.

Exposicions

Ventalls i roba d'un temps, l'art de la costura

El PSOE denuncia amiguisme en la
tramitació de l'expedient de Can Serra

G.M.

El grup municipal del PSOE
. va presentar una moció al pas-
sat ple ordinari sol.licitant la
paralització de les obres que
realitza l'editor Pedro Serra a
Ses Tanques de Can Serra
per pressumptes
urbanistiques. No obstant la

urgência de la moció fou de-
sestimada per la majoria dels
regidors ja que existeix una
denúncia amb el mateix con-
tingut que la moció presentada
una setmana abans pel mateix
grup municipal.

El batle, no obstant, va as-
segurar que la denúncia es
tramita com totes les altres i va
afirmar que es normal que un

arquitecte redacti els informes
abans de tenir el projecte, ja
que es pot haver presentat un
avantprojecte. El portaveu del
PSOE, Jaume Colom, va insis-
tir denunciant l'amiguisme i la
pressumpta corruptela en la
tramitació dels expedients de
Pedro Serra i demanaren una
investigació sobre l'actuació
de l'Arquitecte Municipal.

Contenciós Ajuntament-Servei de Ports i Litoral

Una caseta d'Informació Turística
davant el Miramar: si o no?

Telèfon 632063Plaça Mercat de Sóller
07100 SOLLER (Mallorca)

port

eater

-)41

INSTITUT DE FORMACIO PROFESSIONAL
"JOAN MIRO"

Queda obert fins el dia 20 de maig el termini de Preins-
cripció en les següents branques: ELECTRICITAT, ADMI-
NISTRATIU i HOTELERIA, pel curs 91/92.

Informació a la Secretaria del Centre.

BAZAR DEYÀ
Se traspasa local souvenir con genera.

Telf.6390 75.
Horario de 1 1 a 2y de 4 a 6

Precio 3.000.000 ptas.

C/. Archiduque Luis Salvador, rf 2.

CALZADOS DEYA
Les ofrece sus nuevos modelos

Primavera Verano en zapatos de
Señora, Caballero y Niño.

Jaume Torrens. Tel. 63 1765

RESTAURANT
BROT DE TARONGER

Comunica al públic que d'ençà de dia 7 de maig
està oberta tothom, excepte el diumenge horabaixa

i el dilluns.

Horari: de 12 a 15,30 — de 19,30 a 22,30.

Especialidad en cocina mallorquina:
pescado fresco, caracoles, sopas,

y bacalao a la mallorquina.

Cerrado los miércoles
no festivos

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

TprIzj
rill kJ

Calle Luna, 12 • Sóller

Mallorca Tel. 63-04-47

FERRETERIA
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P.P.

El BOCAIB de dia 20
d'abril inserta un anunci se-
gons el qual es troba a expo-
sició pública, a l'empar de la
Llei d'Ordenació dels Trans-
ports Terrestres, la sol.licitud
de concessió d'un ramal de
transport regular de viat-
gers que comuniqui Fornalutx
i Biniaraix amb Sóller i el Port
de Sóller, en favor de l'empre-
sa Autocares Llompart,
S.A.. En el mateix anunci
s'inclou una altra sol.licitud
per a la instal.lació d'un altre

J.C.

Quan l'Ajuntament va sol.li-
citar permís al Servei de Ports i
Litoral per a la instal.lació d'una
caseta destinada a Informació
Turística davant l'hotel Miramar,
es va denegar el permis, en ba-
se a que la ubicació proposada
restaria flocs d'aparcament da-
munt el mollet petit.

Assabentat de la denega-
ció, el president de la Comissió
de Turisme, Miguel Nadal, va
redactar i cursar pel seu comp-
te un recurs d'alçada en contra
d'aquesta decisió oficial. Es va-
ren presentar les proves i les fo-
tos necessaries per tal de de-
mostrar que a l'indret on es
pensa col.locar l'oficina d'Infor

ramal des del Port de Sóller
cap a Fornalutx, Sa Calobra i
cala Tuent, des del dia primer
d'abril fins al 30 de setembre
de cada any. Finalment, es
sol.licita l'ampliació del servei
ja existent entre el Port de
Sóller i Ciutat, amb la instau-
ració d'una aturada regular al
Campus Universitari de la ca-
rretera de Valldemossa.

Lentitud burocràtica

El gerent de l'empresa,
Rafel Llompart, ha confirmat
a Veu de SciIler que aquesta
línia Port de Sóller-Fornalutx

mació, no Ilevara ni una sola
plaça d'aparcament, perquè es-
tara col.locada en el lloc inicial-
ment destinat a la instal.lació
d'un cadafal per ballar balls de
bet.

El Batle no permet la paraula

En el darrer Ple ordinari, el
Batle done compte d'haver fir-
mat una resolució que dóna su-
port a aquest recurs d'alçada
redactat pel delegat municipal
de Turisme. Amb la intenció de
conéixer l'opinió dels hotelers,
el regidor Plàcid Perez va sol.li-
citar al Batle que dones la pa-
raula al President de l'Associa-
ció Hotelera, Nicolau Cortès,
que es trobava present a la sa-
la.

es la mateixa que funciona
provisionalment l' any passat i
que s'hagué de suspendre
per motius burocràtics. Res-
pecte a les dificultats de circu-
lació del vehicle que fou des-
tinat a aquesta línia, Llompart
ens ha manifestat que, des-
seguida que compti amb el
permís pertinent, hi destinara
un nou vehicle amb capacitat
per una trentena de persones,
entre assegudes i dempeus.

Finalment, Rafel Llompart
manifesta que encara té es-
perances de poder instaurar
dins el proper estiu les dues
línies que té sol.licitades.

Antoni Arbona va denegar la
petició del regidor nacionalista
al.legant que el públic no tenia
paraula a les sessions plena-
ries.

Els nacionalistes argumen-
taren que el dia que els comer-
ciants del carrer de sa Lluna
anaren al Ple per defensar la
seva positura sobre la Reforma
Circulatòria, el Batle va perme-
tre que expressassin la seva
opinió i era ben just que ara ho
deixas fer també als hotelers. El
President de la Corporació va
seguir amb les seves i no va
permetre de cap manera la in-
tervenció de Nicolau Cones. Tot
sembla indicar que els hotelers
abogarien per un altre empla-
çament d'aquesta caseta, a un
Hoc més avinent.

M.I.

Diumenge passat queda
inaugurada la exposició de
roba i ventalls antics, a la Re-
sidencia de Ntra. Sra. de la
Victeria.

Tot un seguit de randes
fetes a ganxet, vestits, roba
interior, mocadors, camies i

gorres per geure, ventalls i
roba interior d'infant mostren
el treball rigurós que repre-
senta el brodat i la confecció
de roba a ma; mostren la pa-
ciencia i temps que es dedi-
cava a la preparació de la ro-
ba, tant de vestir com interior,
i en definitiva, mostren l'habili-
tat i feina ben feta de les do-
nes que treballaven amb

l'agulla, el tamboret o el gan
xet. Els ventalls pintats mos
tren els motius que fa any
eren moda: escenes religio
ses, motius florals, brillantons
plomes, són disseny d'aques
complement que antes i arz
es tan útil en temps de calor.

L'exposició restarà oberta
totes les festes de les cinc de
l'horabaixa a les vuit.

L'expedient de concessió avança molt lentament

La linia de transport Sóller-Fornalutx,
a exposició pública



Visita a Sóller del candidat
socialista a la Comunitat

El dia de la Fira, en el decurs de
Ia campanya electoral, va arribar fins
a la nostra ciutat, el candidat del
PSOE a la presidencia del Govern Ba-
lear, Francesc Obrador.

La visita començà amb un aperi-
tiu organitzat per l'Agrupació socialis-
ta de Sóller, visitant després diverses
exposicions, entre elles la de Plantes
i Flors del Casal de Cultura.

La seva estada acabe amb un di-
nar de caragols a un restaurant del
Port de Sóller, acompanyat d'una
multitud de simpatitzants i de com-
panys de partit, entre els que s'hi
pogueren observar a Josep Moll, Vi-
ce-president del Parlament, el diputat
Llorenç Rus i el candidat de Forna-
lutx Agusti Serra.

A les postres, Ramon Socies re-
cordà la celebració de la data de
l'expulsió dels sarrains que havien
vengut a envair Sóller dient que "avui
en dia hem de Iluitar contra altres ti-
pus de moros, que venen desfres-
sats d'especuladors, que venen dis-
posats a robar-nos la riquesa que
configura el nostre patrimoni paisat-
gistic".

Acabe dient que "tots junts hem
de Iluitar per defensar les peculiari-
tats de &Mier".

Finalment, Francesc Obrador en-
coratjà els militatnts i simpatitzants a
fer més feina, dient que no bastava
ser els millors, sine) que el dia 26 de
maig havien de ser els més nombro-
sos i aconseguir ser els més votats.

Els candidats socialistes es reuniren amb eis simpalitzants entorn d'un plat de caragols.

Esportinfantil

Presentada
¡'olimpiada
infantil
d'esports

Amb la presència
del Director General
d'Esports, Antoni Bo-
rrás, l'assessor tècnic
de la conselleria i dife-
rents persones de l'or-
ganització, així com po-
litics sollerics, es va
presentar el programa
de les III Olimpiades
Infantils d'Esports
que es celebraran a
Sóller els dies 1 i 2
de juny, organitza-
des pel Comitè Co-
marcal de l'Esport per
a l'Edat Escolar de
Sóller de la Direcció
General d'Esports del
Govern Balear i la
col.laboració de dife-
rentes entitats tant
públiques com priva-
des.

A les olimpíades es
jugaran diversos
ports: futbol sala, bàs-

quet  i voleibol, atletis-
me i tennis.

A les jornades hi
prendran part aproxi-
madament uns 800
.al.lots de distints
col.legis i Ilocs: Palma,
Esporles, 	 Bunyola,
Sóller, 	 Valldemossa,
etc.

El dia després del Fire), el
PSM—Nacionalistes de Mallorca
presentà a La Caixa el seu progra-
ma electoral, amb la intervenció del
candidat a l'Ajuntament de Palma i
actual diputat del Parlament, Se-
bastià Serra, el candidat a Batle
de Sóller, Joan Arbona, i el segon
de la Ilista electoral de la nostra ciu-
tat, Tombs Arbona.

Abans de començar, es projectà
un video en el qual s'explicava la
feina feta pel PSM a les institucions
autonòmiques i un avanç del pro-
grama.

Seguidament, prengué la parau-
la Sebastià Serra per donar a conéi-
xer el programa del PSM a/ Parla-
ment, que es basa en la Iluita pel
ple autogovern, per a una major fi-
nanciació per a la nostra Comunitat
Autònoma, de manera que l'Estat
invertesqui a Balears els imposts
que recapta, per una Mallorca neta i
protegida, per la defensa de la
nostra identitat, per la millora de la

qualitat de vida i per la diversificació
de l'economia.

Seguidament, Joan Arbona
"Deu" i Tomas Arbona explicaren,
una per una, les propostes secto-
rials a l'Ajuntament de Sóller, insis-
tint que el programa del PSM s'ha
fet "pensant en les necessitats de la
nostra ciutat, que coneixem bé grà-
cies a una enquesta casa per casa
que hem fet els dos  darrers mesos".

Finalment, els candidats contes-
taren les preguntes del públic, en
un debat que es perlIongé més
d'una hora.

Acte final de campanya

Pel proper divendres, dia 24, el
PSM te previst realitzar un acte
popular de final de campanya elec-
toral, obert a tothom, que es cele- 	 A-,;
brare a la Plaça Constitució, a base
de música mallorquina i embotits
del país acompanyats de vi negre.

El PSM proposa un programa dirigit a aconseguir una societat més justa i solidaria, que
intenta millora la qualitat devida.

El PSM presentà el seu programa electoral

Joan Arbona: "Coneixem les necessitats
de Wier, casa per casa"

VOTA CDS

MIQUEL
NADAL

A
BATLE

Enteniment
Futur

RAMON SOCIES PUIG
Candidat a Batle

ACTE PUBLIC DE PRESENTACIO
PROGRAMA ELECTORAL

DISSABTE, DIA 18, A LES 12,30 DEL MIGDIA
AL LOCAL DE "LA CAIXA", Plaça d'Espanya

Intervendrán:
RAMON SOCIES PUIG

FELIX PONS IRAZAZABAL
-0 -

VOTA PSOE
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L'Associació de la Tercera Edat va ter donació de Can Boi, al pobie de Bela
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El nostre poble vel de Deià, també prepara les eleccions
municipals. Tres candidatures han presentat llistes que seran

votades el proper dia 26: PSOE, PP-UM, i els Progressistes de
Deià. Durant present legislatura han tengut representació al

consistori UM amb sis regidors i els socialistes amb un.
L'actual batle de Deià ara encapçala la llista de la coalició del

Partit Popular amb Unió Mallorquina; la de Partit Socialista que
fins ara i des de feia dos períodes era representada per Joan

Rotger, sera encapçalada perJaume Mariano, i els
Progressistes de Deià, nova Ilista d'independents tenen a Jaume

Vidal com a cap.
Tal com Veu de Sóller fa amb les candidatures de la nostra vall i

ha fet amb les de Fomalutx, ara presentam en forma
d'entrevista el programa de les candidatures de Deià. Com

notareu, manquen les respostes socialistes, que no les ens han
fet arribar.

,
Tres llistes, tres candidats

a la batlia de Deià:
Jaume Vidal, Francesc
Salas i Jaume Mariano

Uista
electoral

Progressistes de
Deià

1.- Jaume	 Vidal
Amengual

2.- Alfredo Aposteguia
Horrach
3.- Bartolomé Rotger

Muntaner
4.- Juan 	 Marcos

Rullán Darder
5.- Marcos Gómez

Chicano
6.- Jaime Ignacio Pa-

ges Más
7.- Juan Bibiloni Fe-

brer
8.- Catalina Camps

Moranta
9.- Carlos Morell Or-

landis
10.- Antonio Pareja Be-
zares

Coalició
Partit

Popular—Unió
Mallorquina

1.- Francesc Xavier Sa-
las Santos (UM)
2.- Joan Bemat Ripoll
(UM)
3.- Antoni Pujol Visconti
(PP)
4.- Magdalena Deyá
Solivellas (UM)
5.- Bartomeu Bauzá
Rullán (PP)
6.- Jaume Salas Fiol
(UM)
7.- Gabriel Socies Ben-
nassar (UM)
8.- Antbni Muntaner Vi-
ves(PP)
9.- Gabriel Payeras Vi-
ves (UM)

1.- Creis que l'urba-
nisme que es fa a Deià és
estètic?

PD.- En primer Hoc hau-
rfem de defonir alit> que ca-
dascú enten per estètica.
Alguns pensen que l'estèti-
ca comença i acaba només
forrant de pedra noves
construccions i es axiomatic
que no es així. Dins l'ample
camp de l'estètica hi ha
molts elements, com per
exemple la bellesa, però
també n'hi ha d'altres molt
més profunds com la sensi-
bilitat, fins i tot diríem que la
Veritat també juga un impor-
tant paper dins els contin-
guts estètics.

En segon Hoc i contes-
tant a la pregunta, a Deià,
evidentment, no s'han co-
mes les mateixes barbaritats
que a altres indrets, com per
exemple Valldemossa i
Sóller; no obstant això, es
necessari un control estricte
de totes les construccions
que es facin a la Vila, per tal
d'evitar la progressiva de-
gradació que a segons
quins espais de Deià co-
mença a notar-se.

PP-UM.-No tan sols es-
tètic sino modèl.lic. Lògica-
ment sempre es pot intentar
millorar-ho, per6 creim que
es altament correcte.

2.- Considerau correc-
ta la delimitació de sòl ur-
bà segons proposen les
Normes Urbanistiques?

PD.- Aquesta pregunta
necessita un debat amb al-
tres candidatures, però es
fad de veure que les nor-
mes subsidiaries són mani-
puladores i enganyoses. Ara
be, volem deixar ben clar
que no ens oposam a que a
Deia es construeixi, pert)
s'ha de fer a partir d'una ve-
ritable necessitat i, sobre tot,
amb racionalitat. Deia es
Deià gracies a la seva pròpia
idiosincracia.

Urbanisme
PP-UM.- Si, perque la

idea base per a la elaboració
de les NNSS ha estat regular
i ordenar el creixement dels
nuclis urbans ecistents dins
el nostre terme, renunciant
totalment a la creació de
nous nuclis urbanitzables.
Creim que tot poble ha de
créixer de l'inteior a l'exte-
rior; afirmam que es més
just, socialment, desenrotilar
allà on hi ha més petits pro-
pietaris (voreres del poble)
que crear una urbanització
dins una sola finca.

3.- Les normes urba-
nistiques haurien de ser
més 	 permissives 	 o
menys?

PD.- El nostre lema
"Progressistes de Delà,
els més conservadors" ja
ho diu tot. I es obvi que el
nostre conservadurisme no
té unes connotacions ideo-
lògiques sinó de conservació
del medi ambient i del nostre
ric patrimoni, del qual tots
som responsables. Per altra
banda, pensau que les nor-
mes subsidiaries han estat
dirigides pel consistori que
actualemtn governa, i el bat-
le es constructor, per tant
estan realitzades per una
persona entesa en la mate-
ria, o no?. No voldríem "pe-
car" de moralistes, pert)
pensau en la Fabula d'Esop.

PP-UM.- Ni més ni man-
co ark!' com estan.

4.- Quines zones del
terme municipal s'haurien
de protegir més?

PD.- Deià es comparable
a allò que en retórica es diu
"sinecdoque", es a dir,
quan una part representa un
tot. Deià resulta indivisible i
totes les seves zones són
dignes de preserved&

PP-UM.- Dins les NNSS
esté ben contemplat el grau
de protecció que té cada
zona, pert, si tenim present

que un 61% es element sin
guiar, un 31% es paratge
preservat, un 5% es zona de
regim comb, i que tan sols
un 3% es casc urbà i abd
tot està dividit en sis nuclis
(Ses Coves, Sa Cala, Ouch-
Alcari, S'empeltada, Son
Baugé i Deià), podem afirmar
que el nostre terme rep un
alt grau de protecció.

5.- Adquirir una viven-
da a Delà resulta carissim.
Els joves tenen poques
possibilitats de viure al
poble. Com pensau aju-
dar-los?

PD.- Això es una realitat
absoluta, malgrat que la so-
lució no ha de passar per ac-
tituds de paternalisme gra .
Wit sinó que hem de pro-
moure una política de viven-
des de protecció, gracies a
Ia col.laboració entre l'Estat i
Municipi. Abans hem parlat
de que no ens oposam a la
construcció, pert) si ens opo- 1

sam visceralment a l'especu-
lació, porta oberta a la co-
rrupció.

PP-UM.- Pensam aju-
dar-los promoguent Viven-
des de Protecció Oficial
(VPO), així de clar i Ilampant.
No es una promesa, es una
afirmació, per tot el que se-
gueix: En aquesta legislatura
que entrarem, recollirem els
fruits de la feina feta, I larga i
pesada pen!) al final com-
pensadora. Per poder fer
VP0 s'ha de tenir sòl urbà, i
gracies a la inestimable do-
nació que ha fet la Tercera
Edat dels terrenys de Can
Boi, el tenim. S'han de tenir
unes Normes que permetin
construir-hi i les tenim. S'ha
de disposar d'una estructura
viaria correcta, i s'està fent.
També hi ha d'haver serveis
de clavaguerarn i aigua po-
table i s'estan realitzant.
S'ha de tenir voluntat i la te-
nim.

Partido
Socialista

Obrero
Español

1 .-Jaume Mariano
Vives

2.-Juan Planiol Ga-
rau

3.-Eduardo 	 Vidal
Bucher

4.-Javier Martinez
Núñez

5.-Francisco Deyá
Solivellas

6.-Pedro Vivas Mar-
cbs

7.-Sebastián Maria-
no Reyes

SERVICIO MUNICIPAL
RECOGIDA DE BASURAS

Horario de verano: A partir
del próximo lunes día 20 del
actual se iniciará la recogida

a partir de las 22 horas,
horario que se realizará hasta

el 15 de Octubre.

PER RENOVACId GRAN LIQUIDACIÓ
A CASA CABOT

C/. DE SA MAR, 24

25% DESCOMPTE
EN: VAIXELLES, JOCS DE BAR CRISTALERIA, CUBERTERIA,

ARTICLES CUINA, DECORACIO
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I EN TOTS ELS ALTRES ARTICLES UN I O % DE REBAIXA



Cultura, Esports, Oci, Societat
1.- Que pensau fer per do-

nar opcions al temps !liure dels
joves?

P.D..- Deià és un entorn provi-
legiat; la pròpia natura (la mar, la
muntanya) pot satisfer una bona
part de les activitats d'esplai de to-
ta la població. No obstant això, no
s'ha d'oblidar que són absoluta-
ment necessaries unes bones ins-
tal.lacions esportives amb activi-
tats derivades d'elles, classes, cur-
sets, etc. així com una biblioteca i
un espai on es puguin desevolupar
tota classe d'activitats culturals
(conferències, teatre, música, ci-
nema, idiomes...)

PP-UM.- A través de les NNSS
l'ajuntament ha qualificat un solar
molt ben situat al poble, on poder
construir una casa de cultura i dis-
pensari média Hi hauria unes sales
amples i espais on el jovent podria
organitzar tot tipus d'aconteixe-
ments culturals o bullan guers,
sempre comptant amb el encora-
jament i col.laboració de l'ajunta-
ment. No s'ha d'oblidar que el
nostre cap de 'lista pertany
al'anomenada "1 a. edat".

En esports, s'ha construit una
pista poliesportiva i molt prest es
construiran els vestuaris-dutxes, la
construcció d'una pista de petan-
ca, i una de monopatins.

2.-Donau solucions i dorti-
des a Can Boi, casal de la Ter-
cera Edat.

P.D..—No podem reconéixer un
concepte com ele de la tercera
edat que sembla marginar les per-
sones en funció de la seva edat. Es
per això que els serveis que pro-
posam a l'anterior pregunta, són
extensibles a qualsevol edat. La so-

lució de Can Boi passa per oferir a
tots els deianencs una oferta cultu-
ral i esportiva que pugui satisfer a
tothom. Al llarg de la meva vida he
viatjat molt, però l'experiència que
em va fer sentir més vell va ser en
ocasió d'un viatge ér Grècia en
companyia d'un jove de setanta
anys. Es un record inoblidable que
em va ensenyar moltes coses.

PP-UM. —Ja és públic que l'As-
sociació de la Tercera edat ha do-
nat al poble la casa de Can Boi
amb la condició que es rehabiliti o
es vengui, i si es ven, amb l'import
de la venda s'ha de construir un
nou casal cultural, del qual n'hem
parlat abans. Per la costosa rehabi-
litació de Can Boi i el seu empla-
çament no idoni, pensam que és
millor construir el nou casal.

3.-Pensau dur a terme una
campanya de normatització lin-
giiistica?

P.D..—Es clar que si. Pensam
que és categòricament necessari
dur a terme una auténtica cam-
panya de normalització de la nostra
I lengua. Des dels rètols comercials
fins a la burocracia municipal (edic-
tes, indicatius, programes...)

PP -UM. —De fet, pels comuni-
cats i anuncis estam emprant el
català, si bé encara són bilingües,
perque no hem d'oblidar que a
Deià hi ha motta població extrange-
ra que no parla ni enten el català.
La burocràcia interna es reconduirà
a la nostra llengua a través de cur-
sets als funcionaris. Els nous indi-
cadors i senyals indictives ja es
posen en la nostra llengua i pen-
sam normalitzar els noms dels car-
tells per recuperar antigues deno-
minacions.

CASA FUNDADA EN 1900
TEL. (971)6301 68

Ide 8 o 12 y de 2 o 6 excepto sábados y dias festivos)
AVDA. ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2 - SOLLER (MALLORCA)

Embutidos Aguiló S.A.
N. I. F. A. 07002827

:-P7r1 Rr(; )[-\1- 1 .11• 	 1:

633456

C/. Palou, 22. Tel. 633842 * Procoloede Miguel D. Bernat

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA,INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

fiema
 DROGUERIA

Riariaa4
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Francesc Salas, ha esta batle de Dei/1 durant quatre anys, govemant en
majoria absoluta

Dues propostes
sanitàries:

un ATS
¡una

ambulància
Jaume Vidal, cap de !lista dols Progressistes de Dei& que tenen corn a

lema: "Progressistes de Delà, els més conservadors"

Serveis municipals, serveis sanitaris,
infraestructura

1.-Indicau les dues o tres
infraestructures més deficità-
ries de Deià.

Progressistes de Deià. -

Consideram que les dues in-
fraestructures que necessiten
una urgent solució són: servei
d'aigua potable i canalització
d'aigues brutes, tot i que ens
consta que l'Ajuntament actual
hi ha començat a treballar. Es
evident que, per millorar-ho,
primer fariem un estudi real de
Ia situació i després donariem el
treball a una empresa compe-
tent i responsable.

PP -UM.—E/ servei d'aigua
potable i clavagueram és inexis-
ten; actualment s'estan realit-
zant les obres de dotació
d'aquests serveis al casc urbà,
amb la seva corresponent de-
puradora i es preveu que fun-
cioni clins el darrer semestre de
l'any que ve. L'enllumenat
públic és correcte a un 40%, ai-
xe) vol dir un enllumenat que
cumpleix la seva funció i al ma-
teix temps va d'acord amb el
caracter dels nostres carrers. La
gran feina és intentar empotrar
tots els fils elèctrics i de telefò-
nica, (que són un gran atemptat
al paisatge, i mira per on, no ho
noten el "remugadors" de sem-
pre), però amb la inapelable
condició que als veinats no els
hi costi una pesseta de la seva
butxaca; ja pagaran unes tarifes
diàries prou altes pel consum
diari i quan sol. licitam el servei
pagam les taces oportunes. Per
aixe, les companyies, o l'estat
en el seu defecte, s'han de cui-
dar de tornar les nostres faça-
nes a l'esta original, netes. Oins
Ia legislatura que començarem
procurarem posar enllumenat

públic al carreró d'Es Corralet,
al cam! de Sa Vinyeta (que durà
a l'escola nova), reformar el del
cam! de Son Bauçà i dol.lo-
car-ne al nucli de S'Empeltada.

2.-Considerau que l'Ajun-
tament s'ha d'endeutar o/i
els ciutadans han de pagar
imposts especials per tal de
millorar els serveis?

P.D..—El ciutadà ja paga su-
ficients imposts, tan indirectes
com directes, per tant s'han de
cercar noves formes de sufra-
gar les despeses del consistori,
ja sia a través de l'Administració
Central o altres conductes. Si
els Clubs de Futbol estan en-
deutats amb 40.000 milions des
pessetes, no veim perquè els
ajuntaments no ho han de po-
der fer, també.

PP-UM.— No tan sols consi-
deram que s'ha d'endeutar, si-
no que un ajuntament está obli-
gat a donar el màxim de serveis
al poble; serveis que millorin la
qualitat de vida i assegurin les
condicions higièniques i am-
bientals, perque reverteixin en
benestar pel poble. Si això ho fa
un ajuntament com el nostre
(de recursos molt limitats i 30
milions/any), lógicament s'ha
d'endeutar, i si realment és ne-
cessari s'ha de demanar la
col.laboració dels veinats,
sempre de manera justa i adap-
tada a la realitat, cercant la so-
lució amb més facilitats de fi-
nanciació.

3.-Considerau que Deià
ha d'estar inclòs dins el PAC
de la comarca de Bélier?

P.D.—Es indubtable que no.
Pel que fa a la sanitat, pensam

que s'ha d'ampliar i acondicio-
nar el consultori actual i sol.lici-
tar el servei d'una ambulància
permanent per atendre els im-
prevists urgents.

PP-UM. —No i rotundament
no. La passad legislatura es fe-
ren gestions per aconseguir un
ATS i descarregar de feina al
nostre metge. L'Insalud res-
pongué que no, perque Delà no
té el nombre suficient de carti-
lles. Per ells no compta ni la
població flotant de l'estiu, ni els
quasi mil visitants diaris que te-
nim, ni que el nostre metge hagi
de fer les guàrdies necessàries,
l'assistència a domicili, les cu-
res, els serveis de socorrisme a
Ia carretera o platges durant les
24 hores. Si a més d'això el
nostre metge ha de cobrir les
guàrdies a Sóller (a deu quilò-
metres de "fabulosa carretera",
enfora dels veinats de Delà), del
PAC no en volem sentir ni par-
lar. Tornarem insistir per dispo-
sar d'un ATS. Oins aquests prò-
xims quatre anys tendrem un
Assistent Social, gràcies al con-
veni firmat amb el CIM.

4.-Teniu previst informa-
titzar l'Ajuntament?

P.D..—Es un tema que no
ens preocupa especialment; no
obstant què, si ha de resultar
beneficiós per al poble, no te-
nim cap inconvenient en adop-
tar-ho

PP-UM.—Sabem que el CIM
está fent un pla per informatif-
zar els ajuntaments, i que es
posará en marxa dins aquesta
legislatura. Si és abc,' Deià s'aco-
Ifirá al nou pla. Pensam que
implicarà més agilitat burocráti-
ca imilloratenció al ciutadà.

EL AYUNTAMIENTO ACLARA
ORDENANZA REGULADORA DE LA CONS-
TRUCCION EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
SOLLER, DURANTE LA TEMPORADA ALTA
VERANIEGA,

A pesar de haber una primera sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Baleares, por defecto
de forma y de -i contenido inicial, hoy ya corregido, al
haberla recurrido este Ayuntamiento ante el Tribu-
nal Supremo, continúa la misma en todo su vigor.



Els personatges històrics infantils són la nota simpàtica de tots els actes de les fires. Hi són al Prep:5, a les
processons, a les carrosses, al fin:), a l'ofrena de Corones al Monument, a Can Tamany. I les Valentes Do-
nes, Neus Marroig i Araceli Fernández són la nota femenina d'aquells actes d'herois.
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Els guanyadors del Gimkana fotogràfic, infan-
tils i adults amb els seus premis, són a Can
Dulce, on hi ha exposades les fotografies rea-
litzades durant el joc. L'exposició mostrava les
fotos per temes i també per premis, segons el
millor rodet infantil, el d'adults, les millors fotos
per temes... Moita gent interessada i encuno-
sida assisti a veure la mostra de les instantà-
nies fotogràfiques.

Festes p
Iluïdes,
per I a
pluja
Ï el fred

- ....A■1111111111111111E-. .

OC

L'Hospital fou escenari de nombrosos actes:
L'exposició de roba antiga, que ha estat oberta
tota la setmana, la Missa solemne que ja és
tradicional cada any i a la qual assistiren
nombroses autoritats locals i futurs membres
del consistori.

0' Més tard del que estava previst (devers les dues) arribaren al port les motos antigues que quedaren expo-
sades durant l'horabaixa. L'aigua també desllui l'arribada, pen!, al cap d'una estona sorti el sol i molts de cu-
liosos pogueren quedar embadalits davant aquestes peces de museu.



ARO

Davant el Circulo Sollerense els jugadors d'escacs estaven concentrats en les jugades i la previsió dels mo-
viments de les peces del joc. Fou un racó de silenci, encara que la gent s'arremolinava davora ells, i molts
d'altres esperaven i animaven als corredors que passaven, participants de la Cursa Tradicional Fires a Peu.

Alliatra .

En aquesta ocasió no podem parlar de la Fira com els altres anys:
Un seguit d'actes s'han desnvolupat tal com anunciava el programa
de Fires i Festes d'aquest any 1991, però la pluja i el fred han fet que
la participació dels sollerics en alguns actes, no hagi estat tan gran
com en anys passats. Durant la setmana el temps insegur, el fred i
tempesta del dimecres foren els responsables de que al pregó no hi
hagués un públic massiu que, com altres anys, sol omplir de gom a
gom la nostra parròquia. Així i tot, l'acte d'investidura de les Valentes
Dones i el Pregó fou tan interessant com sempre, amb el pregó a ca-
rrec de Sor Antònia Valriu, i el posterior concert del Cor Studium, que
oferi un programa sobre Mozart.

També l'aigua de pluja complica la processó del dissabte. El diu-
menge, el sol deixa passejar als sollerics que firaren d'una o altra co-
sa, i visitaren totes les exposicions que pogueren. L'horabaixa la pla-
ce era un seguit d'actuacions (l'Estudi Zero), d'assaigs (de na Maria
del Mar), i de música (de la Filarmónica de Porreres).

Encara que va fer fred, les vetlades foren animades; el dissabte
amb la verbena rock i el diumenge amb l'actuació de Maria del Mar.
La gent però, quedà descontenta de que actuas tan prest i que el ball
de bot es fes tan tard, devers la mitja nit.

Els moros i cristians que representaren les batalles de l'onze de
maig, tengueren també una nota diferent i negativa: no es barallaren
damunt el Pont den Barona, a causa de que no hi havia creu comme-
morative. Menys mal que el final de festes, dilluns, batalles i carrosses
pogueren realitzar-se sense mal temps.

L'ofrena de flors hagué de fer-se dins la parrò-
quia. La pluja no deixà que la plaça s'omplis de
pagesos i pageses, petites i grans, i finalment
les autoritats decidiren que l'ofrena es relalit-
zits a l'interior.

La missa a Can Tamany i l'Ofrena de Corones
al Monument fou l'únic acte del dilluns mati.
Les Valentes Dones, en aquest cas, Julia Pé-
rez i Francesca Far, eren acompanyades de
tots els personatges històrics, petits i grans.

11111111111■11=1M.: 7111111111111111011M 	 .01■111M11111MIL.

FIR' LF1110Molts de sollerics seguiren a peu el Fire). Al port, a la platja i al Pont den Barona, però la batallà davant la
Creu del Pont den Barona no es realitzà. Moros i Cristians es posaren d'acord per una vegada i no lluitaren
davant un monument que ara ja no és monument.

1 7 de maigdel 1991 / Veu de Wier
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Monsieur le Directeur Genéral ,
C'est au nom d'un groupe d'amis francais et belges d'una dou-

zaine de personnes, que je prends la liberté de vous écrire, afin de
vous faire part de nos problêmes, concernant des vacances aux Ba-
léares.

Depuis une quinzaine d'années, nous nous retrouvons en juillet
ou en aout, a l'ôtel ou en locations, dans un des plus joli site de Ma-
jorque, a savoir PUERTO SOLLER, dont la beauté n'a d'égale que la
tentillesse de ses habitants.

Malheureusement, depuis quelques années, nous avons assisté
a la dégradation des plages et de la baie de Sóller, qui devient peu a
peu, une vaste poubelle...

En effet, des millieres de bateaux viennent y passer de quelques
jours a plusierus semaines et rejettent a la mer, tous leurs déchets el
polluent très gravement cette baie merveilleuse, tout ceci sans aucun
contrôle ni aucune surveillance.

Un filet a été mis en place a 80 métres des plages, alors que la
législation espagnole, comme l'européenne, fait obligation de mettre
ce filet a 250 des plages afin de protéger celles-ci. Résultats, en plus
des dangers d'accidents corporels, nous voyons nos enfants, com-
me ceux de nos amis majorquins, nager et jouer parmi les ordures,
les matières fécales et toutes les saletés possibles...

Il nous semble extémement urgent de faire respecter les limites
de mouillage des bateaux et de les prévenir qu'ils seront possibles
de grosses sanctions s'ils sont surpris a jeter quelque chôse a la mer,
et ce dès leur arrivée dans la baie.

Par ailleurs, malgré l'interdiction formelle, nous avons vu l'année
dernière, un scooter des mers traverser comme un fou toute la baie
et ce parmi les nageurs et des petits bateaux ou des enfants appre-
naient les rudiments de la navigation a la voile, mais encore dans ce

cas aucune surveillance per la police ou les autorités maritimes.
Quant aux plages, celles qui sont privées et payantes, certaines

sont a la limite de la propreté mais le comble ce sont les plages
publiques... tout d'abord le sable est quasiment inexistant, jamais
nettoyé (il existe pourtant des machines spéciales) des ordures trai-
nent partout, des chiens i font leur besoin, oú vont jouer de jeunes
enfants, et incroyable il n'existe nulle part de douches et de toilettes
publiques, même payantes, avec comme résultat qu'une fois de plus
Ia mer sert de dépotoir... l'on se croirait dans un pays sous-dévelop-
pé a l'autre bout du monde.

Et pour terminer cet exposé au dessous de la réalité, sachez que
sur la route longeant la baie, des motos roulent a toute allure, sans
aucun feu, ni aucun passage vraiment protégé.

Cette année, nous ne retournerons pas hélas, dans ce lieu que
nous avons aimé, et méfiez vous, car avec l'affaire du GOLFE, vous
aurez certainement du monde, mais si rien ne change vraiment, l'an
prochain les associations de consommateurs des différents pays de
Ia C.E.E. se mobiliseront afin d'exiger la fermeture de ces plages in-
salubres, et pour ce faire, ils mettront en route une vaste campagne
a la télévision, a la radio et dans la presse des principaux pays de la
Communauté, ce qui serait bien triste pour nos amis mallorquins.

Cette lettre sera communiquée aux médias et aux organismes of-
ficiels.

En espérant que des mesures énergiques seront endin décidées,
nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assuran-
ce de notre perfaite considération.

Paris, le 30 avril 1991
OFFICE NATIONAL DU TOURISME ESPAGNOL
43 ter, Ave. Pierre ler de Serbie
75008 PARIS

Il nous semble extrésemeM urgent de faire respectes les limites
de nouillage des bateaux.

Veu del lector

Le degradation de la badie de Sóller

lo 	 Dreta veu
	 Veu de Sóller/ 17 de maig del 1991

Eleccions: Pel canvi
A s'Ajuntament en ple
els a vull dir ben clar
que a ses pròximes eleccions
cred que ningú els ha de votar.

Tot això que dic es degut
al pèssim estat dels carrers
ja que tant joves com vells
hi han pegat qualque batut.

Ja que no hi posen remei
pel canvi estic dispost
i amb el mateix pressupost

aconseguir millor servei.

Per això vull demanar
a tots es que es presentin
que ho tenguin ben clar
no sia cosa que eis asseguin

Perque ja de tantes promeses
n'estam fins en els collons
que venguin quatre senyors
i que de cada any, més despeses

Ratel Capó(RACA)

Glosa

"Enteniment i futur"

Band Verd

ELS
VERDS

Nosaltres, la temuda i
poderosa tribu dels "Pell
Verda" hem aprofitat el
cansament de les forces
locals per haver espantat
als moros i ens hem apode-
rat de l'Ajuntament solleric.
A partir d'ara farem de les
nostres.

En primer l'oc, declaram
la Pau entre totes les na-
dons, i donarem el 0'7%
del pressuposts al més ne-
cessitats del Planeta. Vo-
lem esser germans d'una
ciutat del Magreb. No vo-
lem tenir material radioac-
tiu, com el parallamps de
l'Institut de Formació Pro-

fessional. Volem amar la
Pau, volem que es conegui
més l'Objecció de Cons-
ciência i l'Objecció Fiscal.
Senyors militars deixau-nos
la Basse i no faceu més
maniobres a la Vall.

La nostre Tribu vol una
ciutat on el respecte a la
persona i el respecte a l'en-
torn sia els pilars bàsics de
la convivència. Volem que
es tanqui l'actual abocador
de ferns i us pregam que
ens ajudeu a fer la recollida
dels ferns d'una manera
més racional. Hem de fer
un seguiment de l'index de
contaminació de l'aigüa
dels grifons, de la Mar, de
l'arena de la platja,... No es
podran fer noves urbanit-
zacions als zones agricoles.
Elaborar un catàleg solleric
d'espais protegits i aèrees

protegides. Preveure vi-
vendes pels sollerics i no
segones o terceres resi-
dencies. No més asfalt,
més zones verdes i acon-
dicionar els camins de te-
rra. Picar les ceres. S'ha de
saber que es fa amb els
enderrocs (escombros).
Anar mes a peu i en bicicle-
ta seguir amb la reforma
circulatexia, limitar la veloci-
tat a 70 km/h., a la carrete-
ra del Port. Potenciar l'agri-
cultura biològica.

Demà dissabte, TER-
TULIA VERDA, a partir de
les 8 del vespre a "Sa Plaça"
on enceterem conversa en-
voltant el foc i torrant lles-
ques de pa. Us esperam.

Dilluns dia 20, a Can
Dulce, a les 9 del vespre,
presentam el programa
municipal i l'autonòmic.

Proposta electoral socialista en materia de cultura

El CDS es l'alternativa de
CENTRE a Sóller. Una alterna-
tiva que bassa els seus prin-
cipals punts en el diàleg i en
l'enteniment, fugint de dis-
cussions inútils i inoperants
que no ondueixen a res en
concret.

La 	 Tedisponibilitat 	 del
CDS
	

iàJeg ja l'hem de-
mostra. 	 en aquesta legisla-
tura ml 	 ipal, defugint de to-
tes les 	 gues i polèmiques
haguck.;. Hem treballat i VO-
LEM 3ALLAR pel BE de
Sóller.

El
	

3 manifesta que el
benes• 	 ie Saler, així com el
seu pr 	 ;s tant a nivell eco-
nómic 	 1 social, es la meta
a aco■ 	 Juir. El benestar del
nostre 	 le ha d'anar davant
qualsev( tipus d'interés per-
sonal; 	 creim que la politica
es l'a 	 servir al poble, mai
l'ofici 	 ervir-se'n en benefi-
ci pro[.

El
	

3 proposa una digni-
ficacie
	

l'Ajuntament. Posa-
rem ( 	 ,overn municipal al
serve i
	

tots els sollerics,
erradi( 	 interessos partidis-
tes i 	 rs imposicions. Per
això
	

'im:
a)
	

NA POLITICA DE
NORM TZACIO de la vida
pública recolzada amb una

política de sanejament eco-
nômica, encaminada a reduir
el deute de l'Ajuntament.

b) UNA POLITICA
TRANSPARENT en tot l'àmbit
de l'actuació municipal.

c) UNA POLITICA DE
COMUNICACIO I DIALEG ba-
sada en l'enteniment en les
forces politiques que treballin
pel benestar del nostre poble.

d) UNA POLITICA DE EFI-
CACIA en la gestió, creant
una administració Agi!, dina
mica, eficaç i moderna al ser-
vei dels sollerics.

e) UNA POLITICA D'EN-
TENIMENT que possibiliti la
cooperació i Ia coordinació,
amb altres Institucions i, en
particular, amb el Govern de
Ia Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, desterrant politi-
ques sectaristes i d'exclusió
que han ocasionat tan pocs
beneficis per a Sóller i per als
Sollerics.

Principals objectius
del CDS:

- TERCERA EDAT.
El CDS proposa, com a

objectius prioritaris:
- Recolzar i animar l'Asso-

ciació de la Tercera Edat.
-Millorar les prestacions

d'Ajuda Domiciliària.
- Construcció d'una NOVA

RESIDENCIA, ben cèntrica,
amb un bon jardí i amb sol,
sense barreres arquitectôni-
ques, adaptada a les necessi-
tats actuals i en vistes al futur.

- JOVENTUT:
Les propostes del CDS en

joventut són:
- Creació del Consell Mu-

nicipal de la Joventut, en el
qual s'integrin representants
de totes les associacions ju-
venils, així com tots aquells
joves interessants en treba-
Dar-hi, per tal de dur endavant
una política basada en les ne-
cessitats que apunti el jovent.

- POLITICA SOCIAL:
Les nostres iniciatives

s'encaminaran i orientaran en:
- Major consignació pres-

supostAria per a tasques
d'acció social i projectes hu-
manitaris.

-Subvencions al Taller
Ocupacional.

-Construcció de Vivendes
de Protecció Oficial, bé en rè-
gim de Iloguer, bé en regim
de venda.

- ENSENYAMENT:
Els objectius primordials

seran:
- Creació del Consell Insu-

lar Municipal.
- Contribuir a la gratiiitat

dels ilibres de text d'EGB,
complementant la part que no
cobreixi l'assignació de 100
milions i 10 milions aconse-
guida pel CDS al Parlament
Balear i al CIM.

-Recolzar les guarderies
ajudant-les amb matèrial pe-
dagògic.

- Continuar els cursos de
Català per a adults.

- Oferir cursos de perfec-
cionament amb concert amb
l'INEM.

- Creació de la posta en
marxa del Conseil de Cultu-
ra i Esports de Sóller, amb
participació de totes les en-
titats ciutadanes relaciona-
des amb aquests temes.

Col.laboració i potencia-
ció de les Asociacions de
veins.

-Inventariar, clasificar i
protegir en tots els sentits el
nostre Patrimoni Cultural.

-Creació d'un Museu
Industrial.

- Restauració i adequa-
ció del Monstiri de Santa
Catalina per a la seva re-
conversió en "Museu de la
Mar".

-Recolçament per a la
creació d'un Museu Parro-
quial.

- Posta en marxa de la

normalització 	 lingüística,
segons els estudis realitzats
per tècnics en la mataria.

- Foment de la participa-
ció popular en l'organització
de les festes i foment i aju-
da a les festes de les ba-
rriades.

- Creació d'una exposi-
ció de pintura, referida a la
Valide Sóller.

- Recuperació i poten-
ciació, a nivell internacional,
de la "Fira d'artesania".

- Creació de Parcs infan-
tils, bancs públics i zones
verdes.

-Impulsar la restauració
definitiva de l'orgue de Sant
Bartomeu.

- Gestionar, amb el Mi-
nisteri de Defensa, la res-
tauració del "Far de la Creu".

- Gestionar l'ús de la
Capella de San Ramón de
Penyafort per destinar a ac-
tivitats culturals.

- Establiment d'un Con-
veni amb l'associació Solle-
rica de Cultura Popular per
el foment d'activitats cultu-
rais.

-Recolçaments a la
Mostra Internacional Folklo-
rica.

-Reconversió de les
Festes del Firó.

-Suscripció de la "Carta
de les Ciutats Educadores".

-Dur endavant el projec-
te de Poliesportiu ja iniciat.

- Reforma i millora de les
instalacions del Camp d'en
Mayol.

- Maxima atenció i ajuda
al Esport infantil.

- Potenciació dels Es-
ports minoritaris.

-Gestionar l'augment de
les instalacions esportives:
pista d'atletisme, piscina
cuberta, etc.

-Arriba a un Conveni
amb el Ministeri de Defensa
per l'ús i amillorament de les
seves instalacions esporti-
ves.

Aquest es un resum del
Programa Cultural, Educa-
ció i Esports que l'Agrupa-
ció Socialista de
Sóller-PSOE presenta a
consideració dels seus con-
ciutadans amb l'intenció de
gestionar el seu cumpliment
en cas de obtenir respon-
sabilitats de govern en el
pròxim Consistori.

Secretariat de Premsa.
PSIB-PSOE.



Trofeu
Regularitat 90-91

Partit: Eivissa Sóller

Punts
Bestard 	 3
Martin 	 2
Juanjo 	 2
Sanchez 	 2
Brugos 	 1

Classificació Final

Martin 	 34
Tudurí 	 32
Bestard 	 32
Brugos 	 24
Juanjo 	 21
Nadal 	 14
Edu 	 12
Amengual 	 11
Sanchez 	 9
Baltasar 	 6
Alfons 	 6
Cladera 	 5
Rodriguez 	 4
Tovar 	 3
Got 	 1
Carmelo 	 1

1 o
Eivissa Wier   

Fitxa Técnica

Alineacions

Eivissa — Carmen-
dia, Esteban, FernAndez,
Paez, Noly, Sotero, Ro-
berto (Vicentge min. 69),
Panadero (Teixidor min.
74), Javi i Pancorbo.

Wier. - Juanjo,
Sánchez, Tovar, Brugos,
Bestard, Martin, Cladera,
Edu, Tuduri, Alfons (Ro-
driguez min. 46) i Balta-
sar.

Arbitre: Sr. Martinez
Tauste. Fastigosament
cassolA i agressiu. As-
senyalà un penal total-
ment inexistent que va
donar la victòria als locals
i va agredir a Tuduri amb
una tota empenta. Mostrà
targes grogues als visi-
tants Juanjo, Tovar, Tu-
duri i Baltasar i una al lo-
cal Noly.

Gol: Minut 39. Falta
del davanter damunt
Martin, que l'árbitre dona
com a penal. Un minut
després Panadero es-
tableix el 1-0.

Incidències: Dia
d'estiu a Eivissa, amb
bona temperatura i apro-
ximadament unes 2.000
persones al camp. Entra-
da amb preus populars a
1200 Res. (s'ha de cobrir
el presupost de més
cent milions) i gespa amb
moltes clarianes.

RESULTATS I CLASSIFICACIO

Ferriolense - H. I. Blanca 	
Alayor - Portmany 	
Seislán - P.D.S. Eulalia 	
B. C. Millar - Cala D'Or 	
Poblense - Cardessar 	

5-0
1-0
1-0
1-1
0-0

1	 8

Arenal - Ferrerías 	
At. Baleares - Alcúdia 	
Playas Calviá - Isleño 	
San Rafael - Alaró 	
Ibiza - SOLLER 	

E 	 P 	 GP 	 GC

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

Plaines

Playas Calvi6 	 38 	 22 13 3 78 23 58 +19
At. Baleares 	 38 	 21 14 3 50 13 56 +18
Ibiza 	 38 	 23 10 5 55 19 56 +18
Cala D'Or 	 38 	 17 14 7 47 35 48 +10
Alayor 	 38 	 14 16 8 45 29 44 +6
Badia C. Millar 	 38 	 16 12 10 53 38 44 +6
Seislem 	 38 	 16 9 13 48 39 41 +3
Ferriolense 	 38 	 14 13 11 53 47 41 +3
Poblense 	 38 	 15 11 12 34 31 41 +3
Ferrerías 	 38 	 14 13 11 37 36 41 +3
SOLLER 	 38 	 11 14 13 29 32 36 -2
Arenal 	 38 	 11 11 16 49 37 33 -5
P.D.Sta,Eulalia 	 38 	 11 11 16 34 38 33 -5
Portmany 	 38	 12 9 17 43 55 33 -5
Cardassar 	 38 8	 16 14 38 45 32 -6
Isleño 	 38 	 10 11 17 35 60 31 -7
San Rafael 	 38 8	 12 18 37 63 28 -10
Alará 	 38 	 10 5 23 39 76 25 -13
Alcúdia 	 38 8	 6 24 32 71 22 -16
H. Isla Bianca 	 38 4	 10 24 26 74 18 -20

Sa glosa den Tomeuet 
Un futur amb coratge!

que val més una imatge
Tots els partits politics diuen la seva.
Els INDEPENDENTS de Sóller creim
que mil paraules.
Va't-ací la nostra imatge.
L'enteneu?

COL.LABORACIÓ

INDEPENDENTS DE SOLLER
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Futbol-Ill Divisió

Amb la cara ben alta. Aixi es pot definir l'actuació
del conjunt solleric per terres pitiuses, enfront un con-
junt que té un presupost que passen els 100 milions i
que té aspiracions d'ascendir a Segona Divisió. Tres
dies seguits haguéssin pogut jugar i encara seria l'ho-
ra de que el Sóller encaixàs un gol, si no fos per un
regal arbitral, com va succeir a la darrera jornada del
campionat de Iliga. La pre—potència del col.legiat ei-
vissenc es va fer sentir de valent i el Sóller pagà les
conseqüències.

Enviat especial:
Andreu Vivas

En tot el viatge, abans de
l'inici del partit, els jugadors de
Nico presentaven sintórnes
clars de relaxació i de voler fer
un paper digne en la visita al
camp d'un dels aspirants al li-
derat que es jugava el passat
diumenge.

Ara bé, quan la pilota co-
mença a rodar, la concentració
dels onze homes de damunt el
camp, era gairebé total, sense
deixar que la sortida en tromba
dels locals, frucfificAs. Excep-
tuant un tir al travasser de Ro-
berto, els nomes 45 segons de
joc, les intervencions tant dels
defensors, com de Juanjo, fo-
ren totes d'encert.

La jugada clau: un penal tret
de la "màniga"

Passada la mitja hora de
joc, Juanjo interceptà una pas-
sada realment definitiva i poc
després, als 35 minuts, tornà a
fer una gran parada, quan ja es
cantava el gol, que arribà als 39
amb una falta del davanter ei-
vissenc, que incomprensible-
ment, Martinez Tauste, as-
senyala com a penal. Indignació
sollerica, que es tradueix amb

SalligaestAacabada
el 5611er ha quedat bé
mos ha perdut es darrer
però ha fet una bona temporada

En Martinez Tauste eivissenc
un penal es va inventar
per no tirar a dins s' avenc
a s'equip titular d 'allà.

S'enhorabona vull donar
a directius i president
a entrenador i jugadors
itambé a tota sa gent
que sempre ha sabut recolzar

una clara agressió del propi
col.legiat a Tuduri, que quan es
dirigia a ell, per protestar la ju-
gada, li enteferrà empenta, que
si hagués estat al revés,
cauen a Tobal dos mesos de
sanció, com a minim. A damunt,
el jugador solleric va veure la
tarja groga i l'Arbitre, logicament
no fou expulsat.

Joc pobre a la segona part

Si clau va esser la jugada,
també ho va ser el moment,
concretament al minut 41, sen-
se poder reaccionar abans del
descans.

L'inici dels segons 45 mi-
nuts forem com tot el primer pe-
node, domini local i bona de-
fensa visitant. Martin, Bestard,
Sanchez i Brugos, constituien
una bona reraguarda, que ben
complementats per Tovar, Edu
i Baltasar, deixaven a Juanjo
ben protegit.

Rodriguez quasi done
Ia sorpresa

En Pere Rodriguez, que al
descans havia soplit al lesionat
Alfons va estar a punt al minut
63, de igualar el marcador, quan
va fugir per velocitat al seu
marcador i es plantà sol, davant
Garmendia, desaprofitant l'oca-

a l'equip dels seus amors

Logue ara s' ha de plantejar
es una bona futura campanya
amb coratge i molta manya
per al Sóller millor situar

El Sóller per amunt!
i visca el seu conjunt!

P.D.
Després d'una pallissò
I perillar s'alegria
el BARÇA ha fet campió
i visca la gran afició!

El Sóller va perdre amb molta dignitat. L'empat es tocà amb la punta dels dits

Martinez Tauste va regalar els punts als eivissencs
L'Eivissa marcà de penal inexistent, i l'Arbitre va agredir al jugador solleric Tudurí

Bestard va cumplir a
Ia perfecciô amb la

tasca de suplir a
Nadal. Per ben poc,
en Miguel ha estat a
punt de guanyar el
premi CAMEL a la

regularitat, per
ventura, la no

alineació enfront el
Sant Rafel, holm

impedir.

sie que hagués emmudit la ra-
novera afició local.

Amb l'oportunitat perduda,
el joc tornà al seu Hoc i els ata-
cants locals seguien sense se-
bre com foradar el portal de
Juanjo, mancant totalment el
seu joc, de profunditat i-de cla-

retat de idees. Amb un ha quasi
1-0 definitiu al minut 85, Nico,
mancant totalment el seu joc,
de profunditat i de claretat de
idees.

Amb un ja quasi 1-0 defini-
tiu al minut 85, Nico optà per
fer un últim esforç i arriscar lo

que quedava de partit, per anar
totalment a l'atac, obligant als
locals, a tancar-se dins el seu
camp i reclamant a l'Arbitre, que
mirds el seu rellotge. Vertade-
rament, que si el Seller arriba a
empatar, haguessim passat un
gran "gust".



Sabfeu qué...?
Encetam avui aquesta nova sec-

ció, típicament estiuenca, que voldré
reflexar questions breus, de plena ac-
tualitat i variat contingut. L'estiu fut-

bolistic ens ofereix mil i una noticies,
unes més trascendents, les altres
menys, i que intentarem tenguin ca-
buda en aquest nou apartat.

-Primer fitxatge habemus: HURTADO, migcampista ofensiu, procedent d'aquesta auténtica
mina de valors que es el Cide. Pel seu fisc recordara als aficionats al que fou popular i apreciat
Carmelo. El recorden?

-Per Toni Hurtado suspiraven entre d'altres el recentment proclamat campió de Ill Divisió
Platges de Calvià. El Sóller es va avançar per qüestió d'hores, i encara que no va ser una nego-
ciació fàcil, finalment es va capturar a la peça.

-Ara, els tirs van cap un goletjador. Cap a un home defensiu del mig del camp, i dos o tres
homes més. Es clar que tot va relacionat amb les possibles renovacions, algunes d'elles, fran-
cament difícils.

-El que té molt poques possibilitats de seguir es Baltasar. Les peticions del jugador han
semblat excessives a la directiva. Des d'aquesta secció volem subratllar la tasca d'un profes-
sional de cap a peus que ha demostrat el jugador en els cinc mesos a Sóller. Sort en el futur.

-El Trofeu "Camel", no s'ha decidit fins a la darrera jornada. El nostre company Andreu Vivas,
present al camp de l'Eivissa, es va veure en la papereta de decidir. Finalment, Guillermo MAR-
TIN n'ha estat el guanyador. A destacar aiximateix la magnifica classi ficació dels seus persegui-
dors Tuduri i Bestard, així com la gran temporada del quart i jove jugador, Xus Brugos.

- El magnifie rellotge de la firma patrocinadora, sera Murat en el partit de presentació del nou
Sóller 91-92, a primers d'Agost. Aiximeteix s'entregaran els Trofeu "Veu de Sóller", com ja es
habitual.

- La setmana que vé... parlarem de política. Naturalment política relacionada amb l'esport
solleric. A qui votar?... Realment és una pregunta complicada, que intentarem esbrinar a la pro-
pera setmana, repetim, sempre baix un prisma eminentament esportiu...

Baltasar i Martin són
noticia per

diferenciats motius.
El primer se'n va. El

segon, ha
aconseguit el miixim
guardõ personal de

l'any.
(Foto Devi))

Bàsquet

Trofeu "Jorge Juan": Sta. Maria, 57 - J. Mariana, 62

Un sub campió magnífic

Extraordinari Platges: Campió
Toni Ronan

Darrera jornada de Riga,
normalitat absoluta, cap sor-
presa, un sol empat i la resta
victòries pels equips que ju-
gaven a casa. Destacant la
sequia golejadora dels equips
que jugaven a fora, només es
marca un gol.

L'interés d'una jornada,
on ja estava tot decidit, era el
saber qui seria el Campio,
Platges no es deixa sorpren-
dre, dependia d'ell, guanyà al
Illenc i cantà l'alir6n. At. Ba-
lears I Eivissa sumaren els
dos punts enfront del Alcúdia
I Sóller i el Cala d'Or empata-

va a Cala Millor. Així id6 Plat-
ges, At. Balears, Eivissa i Ca-
la d'Or jugaran la lligueta
d'ascens a segona B contra
equips de les regions catala-
na, valenciana i murciana.

Descendiran de categoria
Hospitalet, Alcúdia, Alaró,
Sant Rafel i !Ilene. Condicio-
nats els dos darrers esmen-
tats a si puja qualque equip a
segona b.

L'Eivissa ha estat, sense
cap mena de dubte, la gran
decepció d'aquesta lliga,
CENT MILLIONS DE PRESU-
POST, ha hagut de menester
per aconseguir una plaça per
a la Iligueta d' ascens.

Com equip revelació pot

esser el Cala d'Or com també
el recent ascendit Ferriolense.

Com equips que han per-
dut la categoria o le poden
perdre hi ha la de dos equips
eivissencs un menorqui i dos
mallorquins.

Novetats importants per a
la propera temporada. Nou a
la categoria sera el Son Roca,
ja ascendit per la seva condi-
ció de Campió de Preferent,
els altres dos sortiran de la
Iligueta que és fará, en dos
grups, entre els equips
mallorquins, del Lloseta,
Pollença, Esporlas, Calvià i
Constancia, juntament amb
els campions d'Eivissa i Me-
norca.

Veu de la jornada

El triomf del Sollerense va ser força celebrat. Miguel Carbonell va rebre el Trofeu de Fires i la efusiva felicitació

de les "Valentes Nines". A continuado, jugadors i simpatitzants s'uniren en un ambient de gran alegna. (Fotos
T.0.)

Trõfeu Fires-91: Sollerense, 3 - Collerense, 1

Brillant exhibició local
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Futbol-III Divisió Benjamins  

L'equip junior del Joventut Mariana, al
guanyador merescudament a la pista de Santa
viaria del Cami, es proclama sub-campió del
'rofeu "Jorge Juan".

Domini de principi a fi de l'equip solleric,
lue sorti a la pista, absolutament mentalitzat.
an sols va passar per un moment de perill,
pan els locals es posaren a dos punts, però
os oportuns triples de Freddy, Ilançaren als

El darrer partit de la temporada, va consti-
tuir un kit per l'equip d'Aguilar i Ventura. Una
magnifica actuació del Sollerense que vé a
confirmar la notable campanya realitzada a la
Iliga regular. En el Trofeu de fires, els al.lotets
locals ens oferiren un recital de joc, de força i
d'efectivitat.

S'avançaren els del Coll den Rebassa amb
un 0-1, però un minut després. Ravi Bullock,
maxim goletjador local, establi l'empat (1-1).
Aixi acaba la primera part.

A la continuació, els locals arrotllaren al seu
rival. El propi Ravi posava el 2-1, i a la recta fi

-nal, una jugada personal de Biel Mas la va fina-
litzar amb un xut a l'arrossegueta, del tot impa-
rable (3-1). Era el premi merescut. Al final, les
"Valentes Nines" entregaren el trofeu de Fires
al capita local Miguel Carbonell, el bon porteret
del Sollerense. El l'altre partit, el Sóller no va
poder repetir l'èxit dels seus colegues, i perde-
ren per 1-3, després d'oferir una actuació ple-
na d'entusiasme.

visitants definitivament.
A destacar a dins el notable rendiment

global de tot l'equip visitant, l'actuació de
Jaume Joan amb 8 punts, i el que és mês im-
portant: 12 rebots.

Enhorabona a l'equip junior, entrenador i
jugadors, per aquest brillant segon Hoc acon-
seguit. El futur del bàsquet solleric es torna a
obrir pié d'esperances.

II Regional

Alineacions:

Port de Sailer: Pujol, Coll,
Arbona, Manrique, Jordi, Par-
do, Alba, Bort (Abelard), Al-
fredo (Galindo) (Ribas), Raja i
Vazquez (Garcia).

Platges: Frau, Callejero,
Amengual, Martinez, Munar,
Sanchez, Fernandez, Vicente,
Gonzalez i Velasco.

Arbitre: Sr. Llinares. Ac-
tuació regular. Mostrà targes
grogues a Alfredo i Manrique
del Port i a Munar del Platges.

Gols:
Minut 39. 0-1: Bort (p.p.)
Minut 71. 1-1: Galindo.
Minut 78. 2-1: Garcia.

Partit d'escassa qualitat,
el vist al camp de joc del Port,
on els visitants amb un gol de
Bort en pròpia porta, s'avan-
çaren en el marcador i varen
intentar aguantar el 0-1, ja
que només disposaven de 10
jugadors.

El Port va acusar els nirvis
del marcador, fallant ocasions
clares de gol, que al final po-
gueren arribar, mitjançant dos
jugadors que no iniciaren
l'encontre, destacant el gol
del porter Toni Garcia, que
sortigué al segón temps de
jugador.

El proper partit, diumenge
al camp del Génova. Si
s'aconsegueix ia victòria, el
segón Hoc seria pràcticament
segur.

Ilia 19 de Maig

A les 11 hores

Port de Sóller, 2-Platges de Calvià, 1

Més dificil de lo previst
Andreu Vivas 	 El Portva remontar
	  un0-1advers



Ciclisme - XXIV Campionat de Balears de Muntanya

Angel Recio (Caimari), Antoni Tauler (Moscari)i Miguel Alzamora (Moscari) ocuparen els Ilocs d'honor.

Ramon Ros, recuperat, espectador d 'excepció del Campionat Balear de Muntanya 

Angel Recio (C.C. Calman) revalidà
al sprint el Títol de l'anya passat

Triomf de n'Angel Recio (C.C.
Calman) que s'imposà clarament al
sprint als onze companys d'escapada.

Nou exit d'organització i participa-
ció (un total de trenta inscrits entre els
que es trobaven onze eivissencs i dos

menorquins) a la vint-i-quatrena edició
de la màxima prova territorial de Mun-
tanya per a Juvenils, organitzada
—com cada any des de la seva crea-
ció— pel Club Ciclista "Defensora
Sollerense".

Ells voten,
tu?

Votar és decidir el futur de la nostra Comunitat.
Per això és important que tots hi participem.
Amb el vot exercim la democràcia i tu també hi
tens part.

El pròxim dia 26 de maig decidirem entre tots els
qui formaran el Parlament, els qui ens repre-
sentaran i dirigiran el destí de la nostra Comunitat.

Amb la teva decisió individual, configuram el
futur comú. Per això, cadascú vota pel bé de
tots. Participar és important. Ells ho saben i per
això voten.

El futur de Balears també depèn de tu.

decideix
VOTA

vo siDE707,

26 DE MAIG
ELECCIONS AUTONÒMIQUES

%
GOVERN BALEAR

Bella imatge del pilota la caça dels fugats.

I 7 de maig del 199 1 / Veu de Rifler
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Joan

De sortida es produeix ja la
primera escapada. Gabriel
Bauzi (C.C. Binissalem) i Mi-
guel Alzamora (C.C. Moscar)
salten del compacte pilot pas-
sant amb vint-i-cinc segons
d'avantatge en el primer pas
pel Port de Sóller.

En el segon pas per Can
Repic la diferencia ha augmen-
tat a quaranta segons, emperò
baixant cap al Port aquesta
disminuex considerablement.
En el Monument dels Herdins
del 11 de Maig en Josep Ge-
novart (C.C. Binissalem) enlla-
ca amb els dos fugats, i prop
de Sa Taulera el pilot neutralitza
aquesta primera i única fugida
del dia.

A Son Blanco en Felip Pa-
lou (C.C. Vallon) al no poder
aguantar el fort ritme imprés op-
ta per la retirada.

En el Mirador de ses Bar-
ques el gran grup ja ha comen-
çat a fraccionar-se. Són només
disset el ciclistes que l'integren.
A quaranta segons d'ells passa
en Barceló, a cinquanta l'eivis-
senc Josep Riera, a un minut
el menorquí Pere Caulés, i els
altres ja amb grosses d(ferèn-
cies.

Impressionant marcatge
dels homes ràpids que volen
arribar al sprint. Els pocs intents
d'escapada són ràpidament
neutralitzats, i així s'arriba als
cinq-cents metres en que es

produeix la desbandada final,
imposant-se amb un bell i im-
pressionant sprint del corredor
del Club Ciclista Calman  Angel
Recio, revalidant així el Títol de
l'any passat.

La classificació oficial dona-
da pel conjunt arbitral fou el se-
güent:

Campió de les Balears: An-
gel Recio amb 1-1340"

Sub-Campió de les Balears:
Antoni Tauler 1 - 1340"

Medalla de Bronze: Miguel
Alzamora 1 - 1340"

4. —Joan Perelló 	 1-1340"
5. —Rafel Ros 	 1-1340"
6. —Cesar Neira 	  1-1345"
7.—Joan González 	  1-1345"
8.—Joan Ribes 	  1-1345"
9.—Bernat Clar 	  1-1349"

10.—Llucià Arana 	 1-1356"
11.—Alexandre Doury 	 1-1358"
12.—David Mascaró 	 1-1408"
13.—Josep Gaye. 	 1-144-4"
14.—Joan Cardona 	 1-1536"
15. —Miguel Verdera 	 1-1536"
16.—Joan Ramis 	  1-1631"
17.—Jaume Mateu Dolc . 1-1742"
18. —Pere Caulés 	  1-1924"
19.—Josep Riera 	  1-2004"
20. —Josep Genovart 	 1-2016"
21.—David Guasch 	 1-2206"
22. —Antonio Barceló 	  1-22'15"
23. —Francesc Oliva 	 1-2238"
24. —Davip Tur 	 1-2318"
25.—Joan Diaz 	  1-2622"
26.—Andreu Zizgen 	 1-2622"

Foren descalificats per ser
remolcats amb el cotxe del seu
Director Esportiu en Josep Ra-
mis Aguiló i en Santiago Bur-
guera Ginard.

A destacar la magnífica la-
bor del G.A.C. (Grup d'Ajuda
Ciutadana), Policia Local, Policia
de Trànsit, Guàrdia Civil, Creu
Roja de Sóller, Transport Cate-
rina Sastre, Amics del CODS. i
Equips de So Jeroni, gràcies als
quals, perfectament coordinats
pel Director de Cursa Jaume
Oliver, la prova es convertí una
altra vegada amb un autèntic
exit organitzatiu.

Com espectadors d'excep-
ció es trobaven en Ramon
Ros, ja completament recuperat
de l'accident, i n'Antoni Vallon,
President de la Federació Terri-
tonal Balear de Ciclisme.

Finalitzada la "Pujada" el
President de la Territorial Balear
imposà la banda al nou Campió
Angel Recio, sent li Murat un
magnífic trofeu de mans de la
Presidenta de la Comissió de
Cultura i Esports de l'Ajunta-
ment de Sóller Antónia. Cabot, i
un ram de flors per n'Annette
Perrot, en representació del
Restaurant Es Canyis.

El Sub-Campió Antoni Tau-
ler, del C.C. Moscar, rebé el
trofeu de la Regidora Llúcia Oli-
ver, i el tercer classificat Miguel
Alzamora (C.C. Moscar), del
Regidor Antoni Vallcaneras.

Seguidament foren pagats
els premis, sent de destacar
que tots els participants tingue-
ren premi. Finalitzà l'interessant
matinal esportiva amb un bon
refresc oferit pel Restaurant Es
Canyis als corredors i segui-
dors.



XII Trofeu Fira de Maig 

Tota l'emoció entre Es Pages
i Sa Cak3bra

Baix de forgentizació del C.A.S. Nat*** diumenge, si el
et penne es disputera la dotzena &lice del IITrofau Rra

de La ootatanitacid este Orevista a les vu  dei mati, cfamunt et Me,

delsPescain* do ei port

ta rio 	114aNIPMOVe
La scittdit des 	 _	 _ eut tes ,

Pagés I
B.	

da Saler sot a les ,
una ho

La Vds 	 Mgart
dOeffiglia 	 toreetua

nlu

sent* 	 obra

PRFSENTACIO DEL PROGRAMA DEIS VERDS
A L'AJUNTAMENT I AL PARLAMENT.

DILLUNS DIA 20 A LES 21 HORES
A "CA'N DULCE"

"VERDEGEM L'AJUNTAMENT"

NECESSITAM DOBLERS PER FINANCIAR AQUESTA
CAMPANYA. SI VOLS COL.LABORAR TENIM UNA
CARTILLA OBERTA A "LA CAIXA" N° 01-018032-60

WE NEED FRIENDS, AND FUNDS.
EVEN IR YUO CAN'T VOTE, COME.

Emoció fins al darrer Instant Per un sol punt s'imposaren els sollerics. La general 4 a 1 favorable al "Centro".
(Foto P. Pérez)

L'equip campió és l'invicte Pep
Toni's i el màxim golejador Pep
Girbert, component d'aquest
mateix equip. El porter menys
golejeat ha estat Massenet
(F.P.) i l'equip més esportista ha
resultat ser el Téntol, amb tres
faltes menys que el campe>.

El torneig ha atret durant les
catorze jornades un nombrós
públics, eminentment jove, que
ha omplit en mottes ocasions les
grades de l'abandonat C.P. Vic-
teria.

Resuftatsidassificació final
Escoltes, 16 - Hostai Es Port, 6
Faluna, 19- Follets, 7
Téntol, 7 - F.P., 22
Caliu, 11- PepToni's, 12
PepToni's 	 14 14 0 0 206 78 28
F.P 	  14 11 0 3 117 80 22
Fortune 	 14 9 1 4 205 111 19
Follets 	 14 6 2 6 102 109 14
Escoltes 	 14 4 2 8 104 102 10
Caliu 	 14 4 1 9 95 158 9
Hostal 	 14 3 2 9 79 123 8
Téntol 	 14 1 0 13 65 212 2

CONSTRUCCIONES Y EMBALDOSADOS

MARROIG Y GARAU

C/. Isabel II, 22, T	 C/. San Ramón, 9,
Telf. 63 30 06 	 Telf. 630289

07100 SOLLER (Mallorca)

ES NECESSITA
AL.LOTA

ENTRE 18 I
21 ANYS

PER TREBALLAR
A UNA CLINICA

DENTAL.
IRES DIES
A PALMA
I UN DIA
A SOLLER.

Telf. 29.26.39
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Tir de Fona

Puntuable pel Campionat de Mallorca

Tot a punt per la "V Tirada Ciutat
de Sóller"

Joan
	 centenária Societat "Defen-

sora Sollerense" i l'Ajunta-
ment de Seller.

	

Diumenge, a les 11 del
	

A més de les categories
mati, començarà en el Camp federades de homes, do-
Infant Lois, del Port de nes i nins, hi haurà una tira-
Seller, la "V Tirada de Bas- da pels foners locals i una
setja Ciutat de Seller" pun- pels escolars.

	

tuable pel Campionat de
	

Hi tenen anunciada la
Mallorca 1991, baix de l'or- seva participació la quasi to-
ganització conjunta de la talitat de foners illencs.

Escacs/Intensa activitat a les Fires i Festes

Caca submarina Automonilisme

Avui surten cap el Prinicipat

Forteza i Caballero a la segona
prova del "Solo Auto"

Joan

Avui, divendres, sorten cap a Catalunya els dos pilots de
l 'Escudería Só/ler Antoni Forteza i Marcel.lí Caballero,
amb el seu Seat 127 Fura, per a participar a la segona
prova del "Criterium Solo Auto" de Ral.lis secrets d'ast alt.

Recordem que els dos sollerics, que compten amb el
patrocini de Viatges Seller, Naviera Mallorquina, Taller Pau i
Marce i Motos Seller, a la primera edició d'aquest any, dispu-
tada el vint d'Abirl, es classificaren en el lloc  tretzè de la se-
va classe.

•
Els sollerics s'imposaren a la cinquena
confrontació "Circulo Sollerense"
Penya Albatros

Joan

Els escaquistes del "Cir-
culo Sollerense" s'imposaren
de nou damunt la Penya Al-
batros a la cinquena confron-
tació entre les dues entitats,
organitzada pel "Centro",
amb motiii de les Fires i Fes-
tes, el passat diumenge el
mati.

Els sollerics totalitzaren
quatre punts i mig, mentres
els del Port de Seller n'acon-
seguien tres i mig.

La general segueix en-

Diumenge, dia de la Fira, fou
Ia data escollida pel "Circulo
Sollerense" per fer el Ihurament
de premis del Tomeig, que por-
ta el seu nom, corresponent a la
temporada de mil nou-cents

G.M.

El conjunt del Caliu va domi-
nar el Pep Toni's durant la major
part del darrer partit de rúltima
jornada del tomeig Cinc en Pista
del Victòria que ha organitzat la
WC, fins al punt de dur una
aventatge de 11 a 6 gols a mit-
jan segona part. Al final eis Pep
Toni's s'imposaren per un 11 a
12. Diumenge passat s'entrega-
ren els trofeus ais guanyadors.

capçalada pels de la Plaça
de la Constituent) per quatre
aun.

Els resultats de les parti-
des foren els següents:

Jaume-Antoni Aguiló, 05
- Francesc Esteva, 05.

Hector Guerrero, 1 - An-
toni Darder, 0

Guillem Pon, 1 - J. Galin-
do, 0

Jesús-Ma. Abellà, 1 - Pe-
ter Holt, 0

Joan-A. Ruiz, 1 - Miguel
Cardell,

Marti Ferrer, 0 - Nicolás
Diez, 1

noranta. Els trofeus donats per
"Circulo Sollerense", Perruqueria
Joan Socias, Vidrieria Alpha
C.B., Penya Albatros i Eléctrica
A. Colom foren Murals als sis
primers classificats.

Antoni Colom, 0 - Antoni
Molino, 1

Xim Reynes, O - Joan
Marroig, 1

El President i el Vi-
ce-President de l'entitat or-
ganitzadora, Joan Socias i
Antoni Molino, respectiva-
ment, foren els encarregats
de fer el lliurament de premis,
patrocinats per l'Ajuntament,
corresponent un tauler mural
d'escacs al "Circulo" i tres
jocs complets i un rellotje
d'escacs als representants
de l'Albatros.

1.-Antoni Molino.
2.-Guillem Pons.
3.-Jesús Ma. Abelló.
4.- Paco Rado,
5.-Antoni Colom.
6.-Antoni Darder.

Lliurament de premis del IV Torneig
"Círculo Sollerense"

Futbol Cinc en Pista

El líder acabà invicte

El Caliu fa les brusques al Pep Toni's
en el darrer partit



El Port, una
problemàtica distinta

El nostre Port té una pro-
blemàtica distinta a la resta
de Sóller, a causa de la seva
condició de zona turística. A
més de la necessitat d'asfal-
tar tots els carrers i arre-
glar les aceres, la qüestió
més urgent es la neteja de
les platges i de l'aigua de la
mar.

Per a les platges i els ca-
rrers, la solució seria dotar la
Brigada municipal d'Obres de
maquinària adequada per
poder-les netejar.

Per millorar la qualitat de
l'aigua de la mar, es impres-
cindible posar en marxa la
nova depuradora i eliminar la
brutor que els iots anclats a
Ia badia tiren a la mar. Per
aconseguir-ho, es necessari
crear un servei de recollida
del ferns i dels olis a bord.

No al Port Esportiu

Aquesta seria una solució
transitória fins i tant no
s'aconsegueixin llocs d'ama-
rrament suficients. Aix() su-
posa la creació d'un Port Es-
portiu. Ara per ara, la única
possibilitat són els molls de
l'Estació Naval. Cal iniciar
converses amb el Ministeri de
Defensa per aconseguir un
convenid'utilització d'aques-
tes instal.lacions, i Lambe de

les existents al Camp d'Es-
ports "Infante Lois".

Infraestructura
i atenció mèdica

Quant a infraestructures,
Ia qüestió més important es
posar en marxa un Pla per
millorar estèticament l'entorn
de la badia i les platges; i es-
tudiar la construcció d'un se-
gon vial paral.lel a la Platja
den Repic, per darrera els ho-
tels, a fi d'eliminar el tràfec de
primera linia.

Altre tema important es
I 'assistència mèdica, que
s'ha de solventar mitjançant
un metge de la Seguretat
Social que visiti a les depen-
dencies de la Casa del Mar.

Urbanitzacions

Finalment, es urgent in-
tentar arribar a un acord amb
els promotors de les urbanit-
zacions promogudes els da-
rrers anys, per tal d'aconse-
guir dotar-les dels serveis
que no tenen o estan in-
complets. Pel que fa a les no-
ves urbanitzacions, es ne-
cessari controlar l'edificació
excessiva i procurar que els
nous edificis s'acomodin a
l'entorn i al paisatge.

:omentaris pre-electorals

PANADERIA y PASTELERIA

1 FRAU
'Juno, 7— Teléfono 630132

5ontioume, 7— Teléfono 63 1286
FABRICA: Mete), 48 - Ca 'n Tobalet- Tel. 63065 I

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

Bernal Bernat
C. B

Presupuestos sin compromiso
Telf s: 633955-632803

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCIO

A DOMICILI

Tel. 633049/630387
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COMUNICAT PSOE
Apreciados compañeros:
El próximo domingo, DIA DE SA FIRA DE

SOLLER, hemos organizado una serie de Ac-
tos coincidiendo con la Campaña Electoral y
aprovechando que contaremos con la presen-
cia de PACO OBRADOR, JOSEP MOLL y LO-
RENZO RUS.

El primer Acto consistirá en un APERITIVO
abierto a todo el mundo, que tendrá lugar a las
DOCE DE LA MAÑANA, EN EL BAR ES
REPLA de la Plaça, aprovechando el inicio del
Concierto de la Banda Municipal de Porreres.

Es importante este Acto puesto que se ce-
lebrará en medio de la Plaça y su objetivo es
que se acerquen las personas que, en ague-
llos momentos estén por la plaça y entre todos
puedan saludar a los Candidatos al Govern
Balear y a la Alcaldia de Sóller.

Acto seguido iniciaremos un recorrido por
Ias instalaciones de la Feria, sitas en la C/. de
Cetre. Es necesario que os unáis al séquito ya
que dicho recorrido se realizará a pie.

Luego, sobre las 1400 horas, hemos orga-
nizado una comida en el Restaurante Sol y
Sombra de Sóller. Dicha comida está abierta a
todo el mundo, afiliados, simpatizantes y po-
sibles votantes. Nos hemos marcado el objeti-
vo de conseguir unas 175 personas, así  que
es preciso que cada uno de vosotros, desde
vuestro círculo intimo, invitéis a amigos o fami-
liares vuestros que puedan venir a la comida.

El precio de la comida será de 1.650.- Pts.
por persona y consistirá en Entremeses o ca-
racoles de primer plato, seguidos de Ternera
con guarnición y postre. Es preciso hacer las
reservas a través de nuestro Compañero An-
dreu Pizá, en su comercio de la Plaça, o a tra-
vés del Compañero Angel Muñoz.

Insistimos en vuestra presencia para dar
apoyo público a nuestros compañeros Candi-
datos al Parlamento Balear y al Ayuntamiento
de Sóller. Confiamos con vosotros y espera-
mos vuestra multitudinaria asistencia, ya que
este será el primer y fuerte Acto de Campaña
Electoral.

Recibid cordiales saludos Socialistas.

Molta Palla i Poc Besse)
Es pages

"Una lágrima cayó en la arena,
en la arena cayó tu lágrima"

Ara que les eleccions son aquí al costat, el pages ja
comença a plorar la fuita del batle cap a casa seva amb un
peu davant s'altra. Ja veurem con haura quedat la seva
gestió al front de les cases de la vila. Si ho ha fet be, anirà
al cel cap dret i si no ha fet bondeta, "tararí que te vi" i cap
dret a veure en barrufet i a que ii posin les peres a quarto.

Tota la pagesia plora la fuita del meu amic Toni Repic;
Tal volta el proper sera millor pare), del que podem estar
ben segurs, es que no riurem tant con amb l'altra. Per això
ii vull cantar una cançoneta que diu així: "Adiós muchacho
compañero de mi vida..."

SEMBLA MENTIDA

• Que n'hi hagi de més vagos que el barram de dalt.
• Que la desmotivació sigui motiu de mals pensa-

ments.
• Que I 'objectivitat depengui d' alla on es mira.
• La forma de les ensaimades.
• Que els mals "ratos" siguin els primers que s'han de

passar.
• Que al Port hi hagi més oferta que demanda. Urba-

nística s'enten.
• El mal estat de les ceres.
• Que malgrat convidem a venir a fer feina a la Veu de

Sóller a la gent, no venguin ni els que critiquen per ajudar
a millorar.

• Que la llibertat sigui molt hermosa pare), alguns els
han de dur ben fermadets.

• Els manipuladors que hi ha arreu del món. Si no fas
el que ells volen, ja s'ha acabat. Quina vergonya.

• La transparencia d'un vidre.
• Que de moment i en el dia d'avui, els treballadors

del ferrocarril de Sóller no tenguin problemes amb el con-
veni.

• Que a Sóller les coses puguin canviar radicalment a
partir del mes de maig.

• Que, si els que entrin nous com a politics ho fan
com els que surten, ens hauran tirat de bona manera.

• Que l'altra dia un conductor d'un camió sortís del
seu vehicle al mig de plaça i a cops de puny matas un
moix.

EN LA RESIDENCIA
(DEYA)

Exponen paisajes al óleo.

—FRANCINE Y G. FUSTER

y os invitan a su inauguración, hoy viernes,
día 17 de Mayo, a partir de las 18 horas.
Abierto todos los días de 10 a 14 horas

y
de 16,30 a 20 horas.

Hasta el día 26.

AJUNTAMENT
DE

SOLLER



Fins ara hi ha més de 1 50 persones censades

L'Ajuntament investiga el nombre de
Minusvalids i les causes que els generen

Cristina Mayol i Magdalena Mir són les encarregades
de completer les dades del cens de minusválido.

M.I.

D'aquí a uns 15 dies començaran els treballs de
carrer per a la recopilació de dades que tenen com a
objectiu completar el Cens clefs Minusvilids fiscs i
psíquics existents a la nostra ciutat que, de moment,
este xifrat en més de 150 persones. Aquesta tasca
ha vengut precedida d'una exhaustiva enquesta tele-
fònica realitzada a tots els abonats de Sóller, a la re-
cerca de possibles individus que sofreixin qualque ti-

pus de disminució fisica °sensorial.

Completer dades

Cristina Mayol i Magdalena Mir són les perso-
nes contractades per l'Ajuntament que es dedicaran
a realitzar una entrevista personal als domicilis parti-
culars, a fi de completer les (Jades estadístiques ne-
cessàries per elaborar un futur programa de rehabili-
tació i reinserció social. De cada cas es confecciona-
re una fitxa personal que, en conjunt, penetran es-
tudiar els tipus de minusinilues més freqüents a la
nostra ciutat entre les persones menors de 65 anys i
la causa que genera aquestes deficiencies. Cada fit-
xa incorpora dades referents a la situació familiar ciel
minusvelid, els problemes de desplaçament i manca
d'autonomia personal que pateix, les atencions es-
pecials que necessita, les bafferes arqurtectbniques
que l'afecten, els problemes d'adequació de la vi-
venda que el puguin atènyer, el seu grau d'escolarit-
zació, el nlvell d'integració dins la societat i d'altres
dades de tipus clinic i medic.

Ajuntament i CIM

Aquest programa d'estudi de les minusvalues
este inclòs dins el Pla d'Acció Social de l'any 1990 i
compta amb un pressupost de 460.000 pies. Cale-
bore en el programa el Conseil Insular de Mallorca,
que posa a la disposició de l'Assistent Social munici-
pal el seu equip de tècnics.

M.I.

El camí de Sa Figuera, en el
!pod que comença a la carrete-
ra del Puig Major i acaba al Port,
es troba tallat al transit a causa
de l'esbucament del pontet que
travessa el torrentó que baixa
de Can Custurer. El fet ocorre-
gué la matinada del passat di-
marts i fou produsil pel pas d'un
vehicle de gran tonelatge i roda
ampla que, de moment, no se
sap qui es. La Policia Local pro-
cedí a tancar el cam! al tràfec i
es comunica el fet al Consell In-
sular a qui pertany la titularitat
de l'esmentat camí i també la
seva conservació. Tècnics
d'aquesta entitat autonómica
s'havien de traslladar ahir a la
nostra ciutat per adoptar les
mesures correctores pertinents.

El professor Joan Alegret
recita poemes de Rosselló Pórcel

G.M.

El professor de literatura de la Universitat de les
Illes Balears Joan Alegret va pronunciar una conferèn-
cia-lectura sobre la figura de Bartomeu Rosselló Pdr-
cel el divendres de la setmana passada a La Caixa.

Després d'explicar breument la vida del poeta pal-
messa i les relacions amb els altres literats de l'època:
Gabriel Alomar, Jordi Rubió, Carles Riba, Salvador Es-
priu, Celia Viñas, etc. passa a recitar alguns dels seus
poemes més destacables i a comentar-los.

Els poemes que recita foren principalment dels re-
culls Nou poemes i Imitació del foc, en el qual hi figura
la darrera obra de Bartomeu Rosselló titulada, curiosa-
ment, Sóller.
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Una "corriola" que no cruixCarta Oberta
A la "Compañía Concesionaria

del Túnel de Sóller S.A."
Els sotasignants, redactors dels setmanaris comarcals de

Sóller i corresponsals dels diaris regionals, davant la publicació
de l'informe "Los medios de comunicación y el Túnel de Sóller"
per part de la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller volem
manifestar el següent:

PRIMER: Que ni nosaltres com a periodistes ni les publica-
cions que representam no hem organitzat cap campanya en
contra de la construcció del Túnel ni en contra de la Compañía
Concesionaria del Túnel de Stiller.

SEGON: Que si alguna vegada les notícies que han aparegut
als mitjans de comunicació no han estat degudament contrasta-
des i només han ofert una visió parcial de la notícia ha estat pel
total tancament informatiu de la Compañía Concesionaria del
Túnel de Sóller. Nosaltres sempre hem intentat captar en els
nostres escrits la versió d'aquesta Companyía, però en la majoria
de leqeocasions ens hem topat arnb una barrera tancada i amb
un "no es fan declaracions" o "el Sr. Cuart no vol parlar amb els
periodistes". Això sí, quan pretenia que el seu projecte de Port
Esportiu fos aprovat, li anava molt be parlar amb nosaltres.

TERCER: Les notícies publicades al llarg dels darrers anys
als diaris o setmanaris sobre el Túnel no han estat inventades
pels periodistes. Nosaltres ens hem limitat a captar el sentir de la
població mallorquina, molt especialment la sollerica i la fornalut-
xenca.

QUART: Creim que la població té dret a saber la veritat sobre
el túnel i com a periodistes ens hem de sentir obligats a oferir als
nostres lectors informació sobre aquest tema tan trascendental
pels habitants de la Vail de Sóller. Per elk, demanam a la Com-
pañía Concesionaria del Túnel de Sóller no només faci rodes in-
formatives que ha de Ilençar una campanya publicitaria per a la
venda de les seves accions, sinó que en qualsevol moment esti-
gui oberta a les preguntes dels informadors.

Senyors de la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller:
han de reconèixer que han fet les coses amb els peus i ara volen
fer cortines de fum per decantar l'atenció de no sabem qui.

Senyors de la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller:
nosaltres no tenim cap problema; no hem de foradar muntanyes
ni hem d'escampar terres, ni pedres, ni res de tot això. Tampoc
hem de vendre cap Port Esportiu. L'Onica tasca que hem de fer
es informar; i ho farem, amb vostès o sense.

No es de més recordar que quan han volgut parlar amb no-
saltres pels seus interessos hem respost amablement a la seva
crida. No així vostès.

Rebin una cordial salutació.

Exit clamorós de la funció de teatre
"Mestre Lau es taconer"

El divendres de Sa Fira, un
novell grup teatral solleric (El
Grup "Corriola") va omplir de
gom a gom el Teatre Alzazar
amb la representació de l'obra
costumista de Josep Tous i
Maroto "Mestre Lau es taco-
ner".

Actors ja coneguts per les
seves aparicions amb l'enyo-
rat "Borino rós", com per
exemple N'Esperança Jaume
o Na Margalida Socies, Na Pi-
quita Riera... repetiren l'èxit
d'aplaudiments i bona inter-
pretació a que ens tenien
acostumats, i els nous, com
En Tomeu Frau o En Joan
Roig —per anomenar només
els protagonistes més direc-
tes— ens demostraren la molta
feina que havien desenvolupat
i la bona preparació per
aquest aconteixement.

L'entusiasme de tots els
components del GRUP, acon-
seguí que en cap moment de-
caigués l'atenció del públic,
que premià amb merescuts
aplaudiments l'esforç de tots

Duet els col.laboradors en aquesta
posada en escena.

La rialla fresca dels espec-
tadors, i la massiva assistèn-
cia (S'esgotaren les localitats),
són mostra que l'afició solleri-
ca al nostre teatre més repre-
sentatiu no ha decaigut, de
l'encert de l'Obra escollida i
de les bones espectatives que
tots teniem d'aquesta funció. I
no en vam quedar decebuts.

L'Obra en sí —com saben
tots els aficionats— es una crí-
tica sempre actual que reafir-
ma el "...n'han de venir de cas-
ta", encara que amb una am-
bientació original vertadera-
ment obsoleta; no obstant ai-
xò, el Grup Corriola en va fer
un argument ben entenidor
per a qualsevol generació.

L'Enhorabona en primer
Hoc a l'animador i coordinador
del grup, En Tomeu Campins,
però sense oblidar que tots i
cada un dels actors, actrius i
demés col.laboradors han es-
tat imprescindibles per l'exit
d'aquesta primera sortida en
public d'aquesta "Corriola" que
no s'hauria d'aturar de funcio-
nar.

Un vehicle esbuca
el pont del
torrentó de
Can Custurer

Serveis Socials   

TORRENS
PERFUMS, COSMÉTICA, REGALS

I BIJUTERIA
Cristóbal Colón, 2 - SOLLER.

Teff. 6305 37 

SE ALQUILA, casa
en c/ Victoria, 16.
Apta para negocio

y vivienda.

Razón. Tejidos Oliver,
Lluna, 23.   

Porto Mar
Les ofrece hoy viernes 17, cena con Música en Vivo

del conjunto ESTEL D'OR y mariana sábado 18, cena con
Ia actuación en directo de "Los Valldemosa".

Plazas limitadas.
Reservas de mesas al Tel! 63 1422

PASEO DE LA PLAYA - PLAYA D'EN REPIC
PUERTO DE SOLLER - TEL. 63 14 22.

Decori el seu Xalet, la seva Llar o el seu Apartament, amb les Cortines de:
callobv• er Botiga de Robes i Cortinatges

Equipament Têxtil Hosteleria
CORTINES • BARRES • COBERTONS • FLASSADES • EDREDONS • ESTORES • MATALASSOS • SOMIERS, ETC.

MIDES A DOMICILI I PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMIS. CAN OLIVER, VICTORIA, 1 i LLUNA 25. TEL. 63 12 88 - FAX 63 03 34 




