
Eleccions

La Mesa de l' Horta es trasllada a Ca ses Monges

Sis candidatures es disputen el vot
de 7.483 electors

L'Institut "Guillem Colom" premiat
al concurs "El País a l'Escola"

Un grup de nou alumnes de tercer de BUP de l'Institut
"Guillem Colom" ha guanyat el primer premi del concurs "El
Pais a l'Escola", organitzat per l'Omnium Cultural i dins el
marc del Congres de Cultura Catalana. Es dóna la circums-
tància que es el segon any consecutiu que alumnes de
l'institut de Sóller han assolit el primer premi. El premi con-
sisteix en 75.000 pessetes per als alumnes redactors del
treball i un diploma acreditatiu.

Participants sollerics a l'encontre. Drets, i d'esquerra a dreta: Guillem Mateu, Ga-
briel Fernenies, Jaume Frontera, Salvador Amengual, Catalina Bestard i Pere Ber-
nat. A baix: Sandrine Murgue, Carolina Constantino, Virginia Borge, Margalida
Bauryti, Sônia Esteva i Elena Martorell.

Redacció

Nou alumnes de tercer de BUP de l'Institut de Batxillerat "Guillem Co-
lom" es proclamaren, dissabte dia 11 de maig, guanyadors del primer
premi de treballs organitzats per la campanya "El Pais a l'Escola".

Ecologia i civisme

El tema a què havien de subjectar-se tots els grups participants en
l'encontre era sobre "Ecologia i Civisme" i, en especial, la problemàtica
ecológica als Paisos Catalans.

El treball guanyador es un estudi prou documentat sobre el "Catàleg
d'Espais Naturals" recentment aprovat pel Parlament de les Illes Mears.
En aquest treball, a més d'un estudi de la Uei en si i de l'anàlisi dels dife-
rents apartats del treball, s'hi aporten entrevistes exclusives als caps de
fila dels diferents grups politics de l'arc parlamentari de les Illes Mears i
al president del GOB. A més, conté una enquesta a la població de Sóller
sobre el grau de coneixement i d'acceptació de la Llei esmentada.

Anada a Catalunya

Tots els membres dels treballs seleccionats tenien com a premi la
participació a les jomades de debat sobre "Ecologia i civisme" que se ce-
lebraren a Coma—ruga (El Vendrell) dels dies 10 a 12 de maig. La parti-
cipació de les Illes fou de cent alumnes a més d'altres grups participants
del Pais Valencia i del Principat. A la trobada, a part de l'assistència a
conferencies i a actes culturals, es debateren les problemàtiques comu-
nes i especifiques en matéria de protecció de la natura de cada un dels
Paisos Catalans.

La participació de l'Institut de Sóller fou de dotze alumnes, dividits
en dos grups de treball. Un estava format per nou estudiants i presenta-
va el treball que fou proclamat guanyador. L'altre, estava format per tres
alumnes, també de tercer de BUP, i presentaven un treball sobre les
mesures de protecció de la natura que presenten els grups politics
sollerics en els seus programes electorals.

Tuduri i Juanjo, el Sóller
renova dues joies

T.O.

En l'ordre esportiu, cal
significar la confirmació d'una
noticia que sera molt celebra-
da per l'afició: Tóbal TUDURI i
JUANJO Esteva, torneran a
defensar l'any vinent els co-
lors del Sóller. L'acord s'aca-
ba de fer públic i sembla que
a plena satisfacció de totes
les parts. El Sóller 91-92 ja ha
agafat el vol.

Tuduri, un any mes (Foto G.
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Per pressumpta infracció
urbanística

Pedro Serra podria
ser multat per
l'Ajuntament

amb sis-centes
mil pessetes

Redacció

El ple extraordinari celebrat el dilluns
passat va acordar, per majoria dels pre-
senis a la Sala, concedir Ilicència d'obres a
Hermanos Xumet Obrador C.B. en repre-
sentació de Pedro Serra &luxe per a la
reforma d'una vivenda unifamiliar
segons el projecte presentat, i devengant
153.000 pessetes.

En mostra de disconformitat per la
manera amb la qual s'ha concedit aquesta
Ilicència els integrants del PSOE i del PSM
es retiraren de l'hemicicle a l'hora de votar.
Miguel Puig, del Grup Independent, s'abs-
tengué a la votació.

Rebaixar quatre metres

Segons l'informe ernes al plenari l'obra
total projectada s'haurà de rebaixar en
quatre metres cúbics. Segons el portaveu
del PSOE, Jaume Colom, "segons els in-
formes tècnics i jun'dics hi ha una infracció
urbanística amb la qual es podria con-
demnar al propietari a abonar, en concep-
te de multa, fins a sis-centes mil pessetes".

Colom va manifestar la seva preoucu-
pació per haver-se acordat. en la comissió
corresponent, la retirada de l'expedient de
l'ordre del dia del ple, decisió que, al final,
no es va tenir en compte.

El batle, per la seva banda, afirme que
a Sóller existeixen moltes obres que s'han
realitzat sense ajustar-se totalment a la le-
galitat, en moltes ocasions propiciades per
l'actitud dels politics.

Els socialistes continuaren increpant al
batle dient que ha practicat l'amiguisme
permetent que aquest expedient hagi
passat davant altres que fa molt de temps
que esperen.

Carbonero entorpeix les tramitacions

Arbona va concloure dient que en mol-
tes ocasions, per evitar despeses als ciu-
tadans, els politics han passat per alt al-
gunes mancances dels expedients. Va
afagir que, en aquest cas concret, ha pas-
sat davant moltes altres solicituds perquè
s'ha presentat ràpidament tota la docu-
mentació necessária: "Guillem Carbonero,
que es massa exigent, solicita a vegades
documentació i fotografies que entorpei-
xen la rapidesa de la tramitacid .
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Redacció

Com ja saben els nostres lectors, són sis les candi-
datures que es presenten a les eleccions locals de diu-
menge: CDS, Els Verds, PSOE, PSM, PP-UM i UIM. En
total, 102 candidats més 18 suplents, que aspiren a un
escó de regidor a les Cases de la Vila.

37 que són residents que viuen a l'estranger. Per Meses
Electorals, la distribució es la següent: a l'Ajuntament,
777 més els 37 residents; al Jutjat, 1.522 repartfts en
dues taules; a l'Hospital, 937; al Fossaret, 1076 també
repartits en dues taules; a Santa Teresa, 579; a l'Institut
Joan Miró, 715; a l'Horta, 793; i al Port 1.047.

Col.legis electorals

un president i dos vocals, que cobraran 7.600 ptes. en
concepte de dieta, enlloc de les 3.500 ptes. de les elec-
cions generals del 1989.

Els membres de la Mesa Electoral es reuniran a les
vuit del mati de diumenge, i a les nou començarà la
votació, que es perflongara fins a les vuit del vespre.
Per poder votar, l'elector s'ha d'identificar mitjan-
çant el D.N.I. o bé amb el carnet de conduir o el
passaport, sempre amb foto. Si aquests documents
estan caducats, poden votar igualment si estan indo-
sos en el Cens Electoral. Cada elector podrà votar amb
un maxim de dues paperetes: una blanca per l'Ajunta-
ment i una sepia pel Parlament.

Els electors 	 Pei que fa als col.legis electorals, la novetat més im-
portant es que el districte de l'Horta anirà a votar a Ca

D'altra banda, els electors ascendeixen a 7.483, els 	 ses Monges i no a l'escola-guarderia, corn es feia els
mateixos que les darreres eleccions, dels quals n'hi ha anys anteriors. Cada taula, com sempre, comptarà amb

Del partit Port de
Sóller—Sta. Eugenia,

sortirà el campió
T.O.

El partit de l'any al Port. Els dos capda-
vanters se juguen el títo/ a una sola carta. Els
del Pla van davant per dos punts. El Port que
ja va empatar en el partit de la primera volta,
si guanya, quedarà campió absolut de la ca-
tegoria.

Una darrera jornada èpica, dificilment su-
perable en emoció. La cita, a les sis de diu-
menge al Camp del Port de Sóller.

Dilluns, el Sóller
celebra assemblea general

T.O.

Definitivament el dilluns 27, a les nou del vespre
als locals de Can Dulce (Gran Via), tindrà Hoc la
sempre trascendent Assemblea Anual del C.F.
Sóller. En el decurs de la reunió, es donarà compte
de l'actual situació econòmica, del moviment de
plantilla, dels projectes de futur i del proper pressu-
post. Podem avançar que l'exercici  econòmic a
punt de finalitzar, treura un minim de ficit, el que es
pot cataloger d'exit evident. Aiximateix, en el propi
local, ja estaren a la venda els tickets pel sopar de fi
de temporada que es celebrarà el divendres, 31, a
les nou del vespre, a l'Altarnar.

Futbol



EL TEMPS
Estació de Sa Vinyassa

Una setmana
de plena

primavera

Joan Puigserver 

TEMPERATURES
	

PLUJA
Máxima: 23'8 dia 21
	

0'5 litres dia 16
Minima: 8'2 dia 19
	

4'8 litres dia 17
ip litres dia 17

Aquesta setmana hem gaudit d'un temps realment
espléndid amb temperatures bastant d'acord amb l'èpo
ca en la que ens trobam. Sobretot les màximes que ja
sobrepassen els 20 graus.

Amb relació a les temperatures minimes encara es
mantenen bastant fredes, i això fa que a la nit a algunes
cases encara encenguin les estufes, aquest fet es bas-
tant inusual per aquestes dades.

De totes maneres lo més probable és que aviat les
temperatures es disparin camp amunt perquè aviat ten-
drem l'estiu damunt i com diu la dita popular.

"Perl'ascensió
lescortinesalbalcó"

AVISOS ECLESIALS

CANÇÓ

A en Felip...
Qui sap navegaramb veles, sense vent?
Qui sap remar sense rems?
Qui sap deixar al seu amic sense tristesa?

Jo sé navegaramb veles sense vent.
Jo sé remar sense rems
perá no puc deixara/ meu amic
sense gran tristesa.

Es la vida que ens ha ajuntat
i és la vida queens separa,
perd és la força de l'amistat
Ia que mou la barca.

Maig 91
M. S.

COMUNICATS

La Banda de Música Informa

L'E.V.A. n° . 7 informa
El pasado domingo dia 12 se celebró la Ju-

ra de Bandera en la Base Aerea de Son San
Juan de los Reclutas del 2° llamamiento del
presente año de todas las Unidades del Sector
Aéreo con asistencia del President del Parla-
mento Balear, el Capitán General de la 3a, Re-
gión Aérea, Presidente del Consell Insular,
Comandante General de Baleares, Delegado
del Gobierno y otras autoridades. Presentaron
Juramento 3 de nuestros concicudadanos.

Fue condecorado el siguiente personal del
E. V.A. n ° . 7.

Capitán D. Antonio Planells Costa — Cruz
Mérito Aeronáutico de 2a. clase.

Sargento 1 ° D. Rafael F. Martin Dueñas —
Cruz Mérito Aeronáutico de 4a. clase.

Civil D. Salvador Jordan Llobera — Cruz Mé-
rito Aeronáutico de 4a. clase.

En dicho acto se despidió como Jefe del
Sector D. Alfonso Del Río y Sánchez de Villar,
persona que durante su permanencia en
nuestra isla realizó numerosas visitas a Sóller,
era frecuente y casi familiar verle paseando
por nuestros alrededores en compañía de
amigos que dejó en nuestra Ciudad, siendo un
gran degustador del arte culinario de este
valle, demostrando estar enamorado del mis-
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Escultura per a la Comunitat Autónoma—Avui        

24 de maig
de11991   

St. Ponç de Planella.

Demà, dia 25, dissabte, St.
Urbà.

Diumenge, dia 26, St. Felip
Neri.          

Costumari   

Sant Ponç de Planella
fou nomenat primer in-
quisdor de la Seu d'Ur-
gell.

Sant Urbà es invocat
contra el mal de cap i les
migranyes i també se li
demana que curi i guardi
de les febres.         

Sant Felip Neri es in-
vocat perquè curi malal-
ties de cor i per tots els
mal interiors, tant morals
com materials.                 

primitiva
Sorteig d'ahir dijous,

dia 23 de Maig

22 32 36
40 41 43

Comp. 34-          

o.n.c.e.          

Dijous, 23 de Maig 	 86.961   

Dimecres, 22 de Maig 	 68.034   

Dimarts, 21 de Maig 	 02.619   

Dilluns, 20 de Maig 	 72.077           
Divendres, 17 de Maig

58.859 (s. oso) 

Envit i Truc Radio: 107.8 FM:
Especial eleccions: La Radio
ENVIT I TRUC oferirà el próximo
diumenge, a partir de les 20 hh.
I 'emissió especial d'un Programa
dedicat integragarnent a les
Eleccions Municipals i Autonòmi-
ques. Tendreu informació puntual
i objectiva de la diada electoral i
dels resultats de les votacions.
Conduirà el programa Llorenç
Lladó i hi participaran amb els
seus comentaris un representant
del Setmanaris "SOLLER" i "VEU
DE SOLLER", així com tota una
sèrie de convidats que sertn en-
trevistats. Diumenge, a les 20 h.
al 107.8 de la Frequencia Modu-
lada.

Confirmacions a St. Bartomeu:
Un grup de majors de vinticinc
anys rebran el sagrament de la
Confirmació el pròxim diumenge, a
Ia Missa de las 8 del vespre. Ce-
lebrarà l'Eucaristfa i administrarà el
Sagrament el Vicari General de la
Diócesi, Mn. Joan Bestard Comas.

Catequesi d'infants: final de
curs: Els infants de la Catequesi
de St. Bartomeu, amb les Gate-
quistes, faran una pujada festosa
aquest dissabte dia 25 al Monestir
de Sta. Maria de l'Olivar per cele-
brar—hi el final de curs de la Cate-
quesi. La concentració serà a les
15,45 h. en el Casal Pau Noguera
Jardins).

PUNTS
DE VENDA

Sóller: Estanc de Plaça.
Can Godo.
Can Perel_luc.
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu
Botiga Ca na Marques

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

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

Estanc Plaça Fleming

Com es va fer públic a
través del setmanaris d'in-
formació local, fa unes set-
manes es va procedir a
l'elecció democràtica d'una
nova Junta Directiva, junta
que està integrada per gent
a qui mou un interés comú:
crear una banda de música
estable i digna del poble de
Sailer. Pere), per aconseguir
el què es desitja cal treballar
seriosament i a fons. Aixi és
que ens hem marcat uns ob-
jectius ben clars:

1 er. Estar en bones rela-
cions i en harmonia amb to-
tes les institucions, públi-
ques i privades.

2on. Aconseguir la crea-

dó d'una Escola Municipal
de Música.

3er. Fomentar el conei-
xement i l'amor per la músi-
ca.

4art. Contagiar el nostre
entusiasme als més joves, a
qui des d'ara convidam a
participar en la nostra em-
presa.

Però, els que ens hi tro-
barn ara, no som més que
l'inici del que pot ésser una
bella història. Sols no po-
drem continuar—la i sense
l'ajut dels demés no durem a
terme els objectius fitxats.
Per això, prest començarem
una campanya de captació
de socis. Sortiran al carrer

L'escultura realitzada per
Rafe! Forteza Costa, afincat
a Sóller, fou entregada la
setmana passada al President
de la Comunitat Autònoma.
Gabriel Cariellas l'encomanà
per tal que serves d'obsequi
als consellers que han col.la-
borat amb ell durant aquests
quatre anys i se n'han fet
tretze còpies. El material
emprat per l'escultor es pedra
i llautó i representa un carretó
de batre. Rafel Forteza, veí de
Sóller, té 31 anys i se dedica a
l'escultura i pintura des del
82. Ha participat en diverses
mostres col.lectives a Bilbao i
Mallorca.

uns fulls informatius que
s'exposaran a cases particu-
lars i comerços. En cas de
dubtes qualsevol membre
de l'actual banda de música
podrà proporcionar, i a l'ins-
tant, la informaciò precisa.

Ara és arribada l'hora.
Tal vegada sigui aquesta,
l'última oportunidad de for-
mar una banda de música
municipal. Si de veritat la vo-
lem, tots hi hem d'aportar el
nostre gra d'arena. Col.labo-
rem—hi.

No esperem que els de-
més resolguin els nostres
problemes. Aim!) no passa
mai.

Joan FrauVeu de Soller
CI Lluna, 53, baixos. Tel. 63 34 56. CIF. E0743 1 166

Diprisit Legal. PM 573-1989
Edita Premsa Uiure, C.B.

imprimeix:Editora Balear, S.A.
Director:Jaume Casasnovas

Administració:Francisca Roig
Publicitat Maria Marques

Caps de Redacció: Maria Ignasia Perez (Local) i Toni Oliver (Esports)
Collaboradors:Joan-Antoni Castanyer, Miguel Angel Feijóo (Port),

Miguel Gual, Antoni Jover, Francesc Lorente, Gabriel Merce, Joan Oliver,
Joan Puigserver, Placid Perez. Antoni Rullán, Ma. Antonia López,

Catalina Pomar, Josep Bauca, Lluc Garcia Andreu Vivas.
Assessor Lingaistic Miguel Nadal Palou.
Composici&Jaume Alberti i Pere Perez.

Disseny Ernest Forteza
Fotografia Guillem Deyà i Jesús Sampedro

ANUNCIS CLASSIFICATS

RECEPCIO DE PUBLICI-
TAT a "Diario de Mallorca, es-
quelas, publicitat en general,
classificats, etc.

Telefonau al 63.03.87.

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

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica o
antiga. Pagam al comptat. An-
tiguitats Antoni de Sa Coma
(Jeroni Bisbal). Carrer del Vi-
cari Pastor, 8. Teléfonos
63.08.65 i 63.07.68.

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

ALQUILO CHALE sin
muebles en el PTO. de Sóller:
tres dormitorios, cocina
amueblada calefacción. Ense-
fiat A.P.I. 630398.

OCASIO. TELEVISOR CO-
LOR PRIMERA MARCA (RA-
DIOLA). Practicament nou.
(usat 4 mesos). 17 pulgades; 60
presintoníes, Euroconector.
Resolució 2000 caràcters. Co-
mandament a distancia. Carre-
tó móbil amb rodetes opcional.

Telèfon 63.04.69 a hores de
comerc ó 63.15.84.

VULL comprar portes anti-
gues de portal major. Mesures
2.30 x 1.57. Cridau al tell.
63.22.84, ó anau a "Alomar Per-
fums".

SE ALQUILA casa grande
céntrica con jardín amuebla-
do. Informes Telf. 63.12.17 y
63.01.25.

CERCAM un local per po-
sar una tenda en el centre del
poble. Tfn. 63.07.95. Telefonear
deles 12,30 h. a les 14h.

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

RESTAURANT SA FONT,
precisa camarero/a para co-
medor. Telf. 632655.

SE VENDE moto Yamaha
TZR-80, color negro, en perfecto
estado. Un ario. Tel. 632999.

SE VENDE piso chalet con
jardín en el Puerto de Sóller, a
1.000 mts. del mar. Tres habita-
ciones, dos baños, salón come-
dor, terrazas, cocina amuebla-
da. Telf. 63.12.17 y 63.01.25.

SE ALQUILA casa en C/.
Victoria n'. 16. Apta para ne-
gocio y vivienda. Razón Teji-
dos Oliver. C/. Luna, 23.

REPARACIONES TV, vi-
deo, antenes, radio, Alta fideli-
tat. Telf. 20.22.53 (horabaixas).

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

ES NECESSITA jove per fer
feina de rentaplats. Hostal Ro-
camar.

RESTAURANTE precisa

para presente temporada, la-
vaplatos. Telf. 63.23.81.

LLOGAM pis totalment
amoblat amb tres habitacions
al Port de Sóller Davant Alta-
mar. Per temporades a tot
l'any. Telf. 63.29.97 (de 9 h. fins
les 19 h.) Telf. 63.31.72 (de 20 h.
fins les 22 h.).

VENDO solar de unos 190
mts2. en zona residencial cén-
trica. Tell. 63.05.70.

SE TRASPASA restaurant
en el Puerto de Sóller. Tell.
63.20.14.



Onze sollerics aspiren a
diputats del Parlament
autònom

Redacció

Són dotze en total les candidatures que es presenten
a les eleccions al Parlament de les Illes Balears que es ce-
lebrarà passat demà, diumenge, juntament amb les elec-
dons a les Cases de la Vila. Cada Ilista, de color sepia,
compta amb 33 noms de candidats, més tres suplents:
en total, 432 candidats de l'illa de Mallorca que volen ob-
tenir un escó de diputat. D'aquests aspirants a parlamen-
tari n'hi ha onze que són sollerics, un fornalutxenc i un al-
tre de Deià. Són els següents, per ordre allabètic:

• Antoni Arbona Umbert, de Fomalutx (CDS).
• Onofre Bisbal Palou (Els Verds).
• Antònia Cabot Tornés (PP-UM).
• Amador Castafier Noguera (UM.
• Miguel Colom Garau ( Convergència Balear).
• Miguel Jaume Palmer (PP-UM).
• Gertrudis Moreno Ortiz (Els Verds).
• Miguel Nadal Palou (CDS).
• Llúcia Oliver Coll (CDS).
• Plàcid Pérez Pastor (PSM).
• Miguel Puigros Acosta (Els Verds).
• Francesc X. Salas Santos, de Deià (PP-UM).
• Antoni Socias Edreira (CDS).
La Ilista que inclou més representants de la nostra

Vall és la del CDS, amb tres sollerics i un fornalutxenc;
seguida de Els Verds, amb tres sollerics; i la coalició
PP-UM amb altres dos i un deianenc. Convergència Ba-
lear, PSM- Nacionalistes de Mallorca i UIM-Unió Indepen-
dent de Mallorca inclouen en les seves Ilistes un repre-
sentant cada una. La resta de candidatures no inclou cap
solleric.

Curiositats

Els casos més curiosos són:
• Convergencia Balear, que presenta un candi at al

Parlament i, en canvi, no presenta Ilista a l'Ajuntament
de Sóller.

• PSOE, que es el cas oposat: presenta candidatu-
ra a Sóller i no inclou cap candidat solleric al Parlament.

L'Assemblea Parroquial fa que tothom pugui decidir les !Mies bisiques
d'actuació de la comunitat de Seder

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Don Alejandro Lorenzo Estomba
(ALFEREZ DE NAVIO)

Que falleció en Palma, el día 17 de Mayo de 199 1,
A LA EDAD DE 64 ANOS,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.

Sus apenados: esposa, Francisca Cifre Marroig; hijos, Candelaria, Francisca, Catalina y Ricardo Lorenzo Ci-
fre; hijos politicos, Andrés-José Magraner Brunet, José-Ma. Ponce Urrea, Matias Morda Mulet; hermanos poll-
ticos, Gabriel, Catalina, Martin y Miguel Cifre Marroig, Maria Ferrer, Eusebio Ponce y Francisca Ponce; nietos,
tios, primos y demás familia participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican le tengan presente en
sus oraciones.

Perque Deià segueixi un
CAMÍ DE PROGRÈS

INFORMACIÓ I VENDA:

CA'S XICO

CABO

071 00 SOLLER
Plaza d'Espanya, 2
Telisf. 63 38 43

CONJUNT RESIDENCIAL

ANTONIA CABOT TOMAS
AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA
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Eleccions 	 Església

L'Assemblea Parroquial prengué aquests acords diumenge passat

Es rehabilitarà el Victòria i es crearà
una sucursal de Deixalles

G.M.

Les tres propostes més
votades pels assistents a
l'Assemblea Parroquial 91
que tengué Hoc al Monestir
de Sa Capelleta el diumenge
passat son les de rehabilitar
el Centre Parroquial Victõria,
actualment en desús, crear
una susursal de la Coopera-
tiva Deixalles a Sóller i realit-
zar un pla catequètic conjunt
que coordini els diferents ti-
pus de catequesi que es fan
a Sóller.

L'Assemblea Parroquial
corresponent a l'any 1.991 s'
inicià el diumenge passat,
després d'una pregària, amb
Ia lectura de diversos infor-
mes sobre la "Realitat del
nostre poble", "El servei de la
Paraula a la nostra Parráquia
durant el curs 1.991/91", "La
Celebració de la Fe" i "Servei,
guiatge, projecció missionera
de la Parróquia".

Rehabilitar el Victòria

Més tard, en grups, s'ini-
cié el treball de reflexió i pre-
paració de propostes. Un to-
tal de set propostes diferents
foren votades al final de la
jornada per 59 persones.

La proposta que va obte-

nir més suport de l'Assem-
blea va ser la de Rehabilita-
ció del Centre Parroquial Vic-
tòria. La comunitat es va sen-

tir "increpada" pels proble-
mes d'espais públics que té
Sóller que quedaven refle-
xats en els informes presen-

tats.
La segona de les propos-

tes acceptades per l'As-
semblea va ser la de crear
una sucursal a Sóller de la
Cooperativa Deixalles. En
aquesta Cooperativa, depe-
nent de Ckitas, hi treballen
persones amb problemes de
cara a la seva reintegració
social i laboral, recollint mate-
rial que habitualment es tira
al fems i reciclant-lo.

Coordinar la catequesi

Una tercera proposició
fou la de realitzar una revisió
a fons de la catequesi, inten-
tant coordinar-la elaborant un
pla conjunt. Per tant la cate-
quesi infantil, familiar, de con-
firmació i d'adults s'intentarà
coordinar d'una manera més
eficient com a tasca del pro-
per curs.

La jornada acabé amb la
celebració de la Missa a la
Parròquia de Sant Bartomeu.



Comunicat dels Verds
Avui, presentació del Programa dels Verds

El solleric Josep Vicens de
Can Nyegos, cap de llista

de C.B.

A Escorca es
presenten
tres
candidatures

Redocció

Diumenge els habi-
tants del municipi veinat,
Escorca, podran escollir
entre tres candidatures
d'on sortiran set regidors
que dirigiran durant qua-
tre anys un dels termes
més grans de Mallorca, el
novè, i un dels menys
poblats.

Els caps de Vista i as-
pirants a batle són: Martí
Sohvelles Ferrer del
PP—UM, Antonio Gómez
Perez de l'A.I.E. (Agrupa-
ció d'Independents d'Es-
corca i Josep Vicens Co-
l= de Convergencia Ba-
lear.

Gabriel Carlellas i Bel Alcover
"El PP-UM va guanyador"

Dijous passat vengué a
Sóller per fer un acte electo-
ral recolçant a na Bel Alco-
ver el candidat a la reelecció
com a president del Govern
Balear Gabriel Canellas.

En primer Hoc parla Isa-
bel Alcover. Entre altres co-
ses digué:

"Vull un Ajuntament que
doni exemple els ciutadans
amb el seu comportament,
hi ha d'haver un continu dia
leg entre tots els regidors.
Durant els pròxims quatre
anys les persones que en-
trem a l'ajuntament hem de
deixar antics rencors, se ne-
cessita fer feina en equip, no
es possible que uns duguim
el pes de l'administració
municipal i altres simple-
ment vagin criticant o només
vulguin fer-se veure. La nos-
tra candidatura partit Popu-
lar—Unió Mallorquina té una
gran diferència amb les al-
tres. Tots els que la formam
som gent nova a l'ajunta-
ment, tots els altres partits,
menys els Verds, tenen per-
sones que durant la darrera
legislatura han estat a l'ajun-
tament. I vosaltres els vo-
tants sabeu perque les co-
sas s'han fet 136 o malament

i en consequència heu de
votar".

Gabriel Cariellas, durant
la seva intervenció destaca:

"Aquestes eleccions es
cosa de dos partits, dues
ideologies, la nostra o l'altra,
la socialista. Despres hi ha
ses opcions minoritàries que
ja que saben que mai ten-
dran el poder, el maxim que
podeu obtenir es el paper de
frontisses i això es una de
les coses més dolentes de la
democracia que per la vo-
luntat d'un regidor o diputat
s'hagui d'anar contrari a la
voluntat quasi unanim d'un
poble". Per acabar oferir el
seu total recolçament a la
candidatura PP—UM que en-
capçala na Bel i finalment
demana el vot per la candi-
datura municipal com per
l'autonômica reconeguent
que "si obtenim els resultats
majoritaris per governar, f e-
rem feina perque els que vi-
vim a Sóller, a Mallorca i a
les Balears tenguem una
qualitat i manera de viure lo
millor possible".

Aquest dilluns hi hagué
per part de la coalició
PP—UM una reunió en el port
per tal de donar a coneixer

el seu programa. N'Isabel
Alcover digué: "les coses no
s'han de fer bruscament,
amb urgència. Lo ideal es
que es facin planificades,
ben pensades i ben fetes,
que es vagin fent coses dia
riament, passa a passa, i no
correguent durant un dia i
llavors asseure-se durant
molt de temps".

Després parla Jeroni
Sainz, Conseller d'obres
públiques. Clarifica i explica
detalladament els projectes
que dins la seva Area efec-
ten més a Sóller: els acce-
sos a Sóller i Port, (la possibi-
litat de obrir nous vials, millo-
rar el pont de Can Raya,
l'accès a la platja, la passa-
rel.la peatonal a la platja...),
el PGOU, il.luminacions dels
diferents ermcreuaments, as-
faltats, Port esportiu ("el pro-
jecte presentat no es dura a
terme i tots el volem a les
instalacions propietat del
ministeri de defensa" digue
Sainz), tunel ("una obra
d'aquesta envergadura
sempre causa alguns pro-
blemes a la població"), ai-
gues de sa costera ("durant
l'estiu l'aigua quedara a
Sóller").

IA OE SOLLER

ISABEL
ALCOVER

EFICACIA
REPORTAJES - FOTO ESTUDIO E INDUSTRIAL.

C/. Romaguera, 23-B - Tel 63 29 47 - SOLLER

Con el proceso de revelado RA4, tenemos el más moderno y compacto MINI-LABORATORIO
del mercado actual.

Revelamos su film de 35 mm. en 25 minutosy sus segundas copias en 4 minutos.
Con la máxima CALIDAD, siempre con la garantía de KODAK, pionera y primera marca mun-

dial por su papel y productos químicos.

4,34.4)540°

fr

LLIBRERIA

3atabraix
Sa Lluna, 5 - Teléf. 632641 — SOLLER

..,

ES TRASPASSA
LOCAL COMERCIAL

AL CARRER
DE SA LLUNA

TELEFONO:
630651-630132.
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Eleccions

Demanam disculpes a totes les persones
que el passat dilluns trobareu les portes de
Can Dulce tancades, on feiem la presentació
del Programa dels Verds a l'Ajuntament i al
Parlament.

La porta del carrer es va tancar, per un
descuid, i no ens entemerem.

Avui divendres, a les 930 hores del vespre
tornarem fer la Presentació, al nostre local del
carrer de Balitx 3b. Hi estau tots convidats.

Les fronteres no són obstacles, quan cada any poden
veure aquest senyor, aleman, que surt a la foto desfressai
de moro i que ve expresament a Sóller per aquesta festa.

D'ell desconeixem el seu nom pert), el volem encoratjar a
que continUi acudint, any rera any, a la visita obligada amb el
nostre passat.



Eleccions

"Veu de Sóller" participarà
al programa especial de ràdio
"Envit i Truc"

Veu de Sóller participara el proper diumenge, dia de les
eleccions, al programa de ràdio organitzat per l'emisora local
Envit i Truc mitjançant el qual realitzarà el seguiment dels re-
sultats que es vagin obtenint.

En representació del nostre setmanari hi assistirá Jaume
Casasnovas que, juntament amb un col.laborador del set-
manari "Sóller", aniran comentant els esdeveniments ocorre-
guts al Ilarg de la jornada i els avanços dels resultats, con-
forme es vagin produint en els distints coliegis electorals.

Els ciutadans que no vulguin anar a la Plaça per conéixer
com quedarà constitusit l'Ajuntament durant els quatre pro-
pers anys, podran connectar la rádio a la freqüència modu-
lada, al 1078 del dial, a partir de les vuit del vespre i fins al
final de la jornada.

Corals Infantils

L'Escola de Música participà
en la XIV Trobada

DE RELLU 1 CiEN

GliMet
TROPHY WATCH
Al PREU DE 9.950 Ras.

C/. BORN, 5. TEL. 63 23 15. SOLLER

VOS OFEREIX
LA NOVA COL.LECCIO

ESPECIAL PER COMUNIONS_ 

Dr. FRANCESC PEREZ PASTOR
(Metge Estomàtoleg)

Consulta exclusiva d'Ortodoncia
(Composició: alineament' dentició

definitiva)

C/. Victoria n° 42. Telf. 63.05.39.
Visites concertades.

La presentació del programa del CDS.

GOVERNA SENS ENFRONTAMENTS

Lluís Piña Saiz
Candidat
a President

AL PARLAMENT

LO MILLOR QUE POTS
FER PER AL PROPER
BATLE DE SOLLER ES
VOTAR UNA OPCIO DE
CENTRE DISPOSTA A
DIALOGAR AMB ELL DES
DEL PARLAMENT

CONVERGÈNCIA
BALEAR 
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Avui vespre festa del CDS a
l'Aparcament de l'Església del Port

Convergència Balear
es presentà a Sóller

El passat dissabte, en torn a les 12 del migdia, diversos
membres de CONVERGENCIA BALEAR presentaren la seva
candidatura al nostre municipi. Amb no poca simpatia i amabili-
tat Alfred Mus, n ° 2 a les 'listes autonòmiques i Antoni Roig, re-
partiren propaganda i fullets a tots els presents, aprofitant el
seu recorregut per el centre de la vila per a exposar els princi-
pals aspectes del seu programa als multiples sollerics que com
cada dissabte, transiten per l'entorn de la nostra plaça.

Iglesia de Ia Alquería del Conde
(PP. Filipenses)

Fiesta de San Felipe Neri
Sábado, dia 25.— A las siete menos cuarto, Rosario,

Ma. de Maria y ejercicio al Santo. Misa rezada.
Domingo, dia 26.—FIESTA DE SAN FELIPE NERI.— A las

diez y media, Misa rezada. Por la tarde, a las siete menos
cuarto, rosario, Mes de Maria, ejercicio al Santo y Misa
concelebrada en la que predicará el Rvdo. D. Juan Pons,
Rector solidario de las Parroquias del Valle de Sóller.

MUDANZAS
MEDITERRANEO

Mudanzas locales —Nacionales e
Internacionales. Servicios combinados con

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

Ibiza. Presupuestos sin compromiso.
Consúltenos, Paseo Marítimo, s/n.

Tel. 456631.
- Precios económicos -

Els infants de l'Escola de
Música de Can Dulce, dissabte
passat es reuniren amb les co-
rals infantils de Mallorca per tal
de participar en la XIV Trobada
de Corals Infantils.

En aquesta ocasió l'encontre
de joves cantaires fou organit-
zada a Campos, on es trobaren
més d'un milenar d'infants. De-
vuit grups corals de diferents

Dimarts dia 21, el CDS va
realitzar la presentació del seu
programa electoral, tant per a
l'Ajuntament de Sóller coi n
per a la Comunitat Autônoma
de les Illes Balears. L'Acte
electoral que es va celebrar al
Casal de Cultura va comptar
amb la presència de Toña
Alehar, actual Vice-presidenta
Primera del Parlament Balear i
candidata n° 2 a la Vista auto-
nômica del CDS, i Jaume
Massot, candidat n ° 3 a l'es-

mentada !lista. A més dels
dos esmentats candidats per
a les Autonòmiques també va
intervenir Miguel Nadal Palou,
candidat a la Batlia de Sóller i
candidat n ° 6 al Parlament. A
Ia presidência, a més dels
esmentats també s'hi varen
situar n'Aina Ma. Hernández i
en Jaume Antoni Aguiló.

A les 9,30 h. de la nit el
CDS local farà una festa final
de Campanya. Vos convidam
a totst.

pobles de la nostra Illa, de Ciutat
i també un de Menorca, interpre-
taren una cantata basada en el
tema "Tirant lo Blanc".

Malgrat el temps insegur i la
pluja que caigué en alguns mo-
ments, els infants conviviren tot
el dia i l'horabaixa ompliren de
gom a gom l'Església Parroquial
de Campos on donaren el con-
cert a pares i altres assistents.
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Inauguramos nuestra tienda
el próximo viernes día 31 a
partir de las 19 horas y les
invitamos a visitarnos para
que vean nuestra colección

de modelos juveniles.

Carrer Cristóbal Colón, 5 - 7
SOLLER

RAMON SOCIAS PUIG
Candidat a Batle

• UNA LLAR PER LA 3a. EDAT
• PARTICIPACIO CIUTADANA
• UNA ADMINISTRACIO  EFICAÇ AL SERVEI DEL POBLE
• CONTROL i REORDENACIO URBANISTICA

PER L'ORGULL DE SENTIR-NOS
SOLLERICS

Vota PSOE

Sa gent va a votar
A.C.E.F.

De s'esquerra fins a sa dreta
un cap de Dista han presentat.
Si en surt cap de tarat
)a vos fareu sa punyeta.

Sa gent que va a votar
de cada dia en perd ses ganes.
Hi ha moites tarambanes,
de mirar-los fan plorar.

Es batte que sigui elegit
es pot comprar una guiterra
per si es contrari al tira en terra
sempre podrà alegrar es seu partit.

Tot lo que dieu són pardalades,
tots parlau de progrés,
es poble paga es doblers
I tot són promeses

Tot lo que prometeu
no s' ho creu ni es qui ho ha fet.
Si sa vaca no dóna Ilet
ja me direu d'on la beureu.

A Sóller comanda sa dreta
i ho volen tomar conseguir
i diuen que es partit socialista mallorquí
els a pot fer sa punyeta.

Creació del Conseil de Cultura Verda
Els Verds

Ens interessa l'opinió dels
grups i les persones interes-
sades per un mon més verd
(més ecologic, més pacific,
més solidari amb el tercer
mon, més preocupat per les
desigualdats socials de la
nostra societat, niés democrà-
tic i participatiu un mon sense
descriminacions per raons de
sexe ni de cap tipus), i/o que
portin una practica de vida al-
ternativa a l'actual consumis-
me i que d'una forma o l'altra
es demostren. També ens in-
teressa anar creant nous es-
pais de participació i control
del mon institucional, pel que
després de les eleccions pro-
posarem als distints grups
sollerics amb aquesta linea, la
creació del "Conseil de Cultu-
ra Verda". La seva tasca sera

prioritariament de revisió crib-
ca a l'actuació del conjunt de
l'Ajuntament, a més d'orientar
noves propostes verdes".

El "Consell de Cultura Ver-
da" serà decisori per a tots els
ternes Ilevat de la possibilitat
del pronunciament dels
"Verds" sobre pactes progra-
màtics o de legislatura amb
representants d'altres opcions
politiques, (en tot cas sempre
per aspectes puntuals), sols i
en aquest cas seria consultiu.

El "Conseil Verd" es podria
reunir trimestralment. Per
exemple el primer dissabte
després de cada canvi esta-
cional (primavera, estiu, tardor
i hivern).

Hi haurà un petit equip
municipal que assessorarà els
regidors "Verds" entre les

convocatibries del "Conseil",
entre tots triarem aquest
equip.

El formar part del "Conseil
de Cultura Verda" no presu-
posa votar Verd.

Esquema organitzatiu de
la verdesca sollerica:

L'Assemblea Verda" se-
guirá treballant com associa-
ció cívica, oberta com sempre
a la participació de qualsevol
persona o grup, els regidors
Verds més l'equip d'asses-
sors tendran la mateixa es-
tructura d'una comissió de
feina de l'"Assemblea Verda",
corn pugui esser la d'"agricul-
tura biològica" o la d-educació
ambiental" la tasca de control i
d'orientació dels Verds "poli-
tics" será del Consell de Cul-
tura Verda".

Veu d'Església

Pel nou Ajuntament
SIS OPCIONS diferents es presenten en

aquestes Eleccions Municipals. Sis opcions
que manifesten la legítima i humanitzadora plu-
ralitat de pensament, de mediacions i de rea-
litzacions.

Però, hi ha realitats i valors que estan per
damunt cada una de les opcions i dels pen-
saments, mediacions i realitzacions que les
opcions expressen. Vull dir, per exemple, que
cap de les opcions acceptaria un joc electoral
ni una gestió que fos insconstitucional.

Idò bd; mós important que la mateixa
Constitució -que com tota obra humana és
imperfecte i reformanada- pot ésser-ho aquest
cÓdig ètic-polític inspirat en la Sagrada Escrip-
tura, que s'ofereix a tots els qui constituireu el
nostre Ajuntament:

-Jo som Sóller, el teu Poble, que the creat,
que the nodrit, que the votat perquè, diri-
gint-lo, el servesquis.

1. Estimaras el teu Poble, Sóller, amb tot el
teu cor, amb tot el teu pensament, amb totes
les teves forces per damunt de altre cosa o
causa.

2. Estimaras la seva gent, fins i tot els fo-
rasters i sobre tot, els pobres, els vells, els in-
fants, els malalts, els més necessitats.

3. Estimaras les muntanyes, els olivars, els
carrers i cases, els horts i la mar. No les fards
cap mal. impediràs que li produesquin cap al-
tre estigma a canvi de guanys materials per
quantiosos que sien.

4. Estimaràs el poc bestiar que li resta, els

animals domèstics i salvatges, les seves insti--
tucions, associacions, comerços, indústries i
serveis de tota casta i condició i fards el pos-
sible perquè progressin en la justícia, en la
pau, en la solidaritat i també en l'economia.

5. Estimaràs els altres Pobles i Governs, et
relacionaràs amb ells amb armonia i sense
inhibir-te de les teves responsabilitats, impedi-
ras tota submissió al seu arbitri i decisions in-
justes, encara que fossin legals.

6. Estimaràs i honraràs els qui son d'altres
opcions tant com a tú mateix. No te negaras al
diàleg ni a la participació, no practicaras amb
els altres la descriminació cívica, ni les fards
extorsió o propostes de coacció. No els insul-
tai-as ni les fards cap mal; no les prendras res
que sia seu i si et demanen un consell t'avan-
garas a oferir-los un remei.

7. "No fards correr rumors falsos... No t'uni-
ràs a la majoria per cometre el mal... decan-
tant-te a la majoria en contra de la justicia... No
acceptaràs cap regal, perquè els regals ence-
guen els clarividents i capgiren les causes dels
justs". (Ex. 23,1-8).

Que Iluny de tota adulació, tengueu l'honor
de treballar i Iluitar junts per Sóller; que Iluny de
la submissió a cap força injusta, prepotent o
forana, tengueu el goig d'ésser els capdavan-
ters d'un Poble que camina, agermanat, a la
reserca d'un futur, al manco tan gran com ho
és estat el seu passat.

El vostre amic i prevere,

Llorenç Lladó Calafat

Els INDEPENDENTS DE SOLLER varen fer la
seva presentació el passat dissabte dia 18, con-
vidant a tots els sollerics i solleriques a una
GRAN TORRADA.

El lema era "xerrar poc i actuar més" i l'actua-
ció era sopar.

Els sollerics respongueren molt bé, i varen
haver d'atracar en "FRAU" porque les previsions
de pd, s'havian desbordat, i a en "LAU" porque el
llom feia que tot-horn es xupds els dits. Ho havien
preparat tot per unes cinqcentes persones i es
varen servir mes de mil doscentes raccions.

Ja que va esser tant bo, els INDEPENDENTS

en volen fer una altre al Port, dia 24 divendres, al
carrer Levante, cantó SANTA CATALINA, a les 21
h. pel que conviden a tot el port, i a tot-horn que
pensi que menjar es mes profitos que xerrar.

El mitin fou molt curt, desitjar "BON PROFIT",
pero els contactes amb la gent foren intensos.

Els INDEPENDENTS en Hoc de fer grans ser-
mons basen la seva campanya amb contactes
amb la gent, parque creven que la gent es prou
sana i intel-ligent. Tampoc fan promeses que no
poren o no volem complir.

LEMA: "XERRAR POC I ACTUAR MES".
veniu "BON PROFIT".

Glosa

Xerrar, poc. Actuar, molt millor
Independents de Sóller

Una de les pancartes que presidiren l'acte de presentació.
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Ensalada electoral
X icu

El sen Vicenç de ses Torres
estima ses eleccions;
amb tantes "invitacions"
no li manquen ocasions
d'atipar-se anant de gorras.

Amb s'U.M. i es Pe Pe
xicolati i ensaimades,
es C.D.S. torrades
i es P.S.M. també;
aquest partit li convé...
perquè torren arengades...!

Berenar amb sos Comunistes,

dinar amb sos Independents
i, es vespre, barres i dents
per sopar amb sos Socialistes 	

Si això es guerra no vull pau;
diu el sen Vicenç tranquil:
Eleccions? En vull deu mil...
i venga festa i sarau If

Li agrada tant lo d'enguany
que comença una novena
per demanar una Santa Elena
DOTZE COMICIS CADA ANY 	 !!

CSASNOVAS 	BOTELLFROS
VITRINAS
ARMARIOS

FRIGORIFICOS 	 CAFETERAS_ B. COCINAS INDUSTRIALES
CAMARAS FRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO

C.I.F.( 07479058
	 SERVICIO TECNICO POST-VENTA

Carrer de Sa Mar, 153 - 07100 SOLLER
Teléfono 630771

Muy señores míos:

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

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

estará a su disposición para atender a las
posibles urgencias.

REFRIGERACION INDUSTRIAL
TODOS LOS VIERNES EL BANCO VIZCAYA
REPARTE PREMIOS CON "EL LIBRETON"

Momento en que la apoderada de la Of. de Sóller hace entrega a
doña Maria Aguiló de un equipo de imagen y sonido SONY

compuesto por: TV Black Trinitron, un vídeo VHS, una cámara de vídeo
8mm., y una cadena HI.FI con compact disc.

24 de maig del 1991 / Veu de Stiller
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Comentaris pre-electorals

Asfaltar els Gaffers ¡arreglarles aceres
són els temes prioritaris

PSM-Nacionalistes de Mallorca

Glosa

Enteniment i futur
CDS

URBANISME I MEDI AM-
BIENT:

- Revisió del Pla General
d'Ordenació Urbana (PGOU).

Entenem que ha d'esser
un PGOU hamonitzador entre
disciplina urbanística i respec-
te a l'entorn.

Proposam per això la de-
fensa de la natura com a punt
primordial i la protecció del
nostre litoral. Cas de cons-
truir-se un PORT ESPORTIU
hauria d'esser a la BASE.

-Solució definitiva per a
les Urbanitzacions sense en-
tregar.

- Agilització burocràtica
peíais permisos.

- Bonificació de les obres
de rehabilitació.

- Política preventiva per
evitar infraccions.

MEDI AMBIENT
- Control de la contamina-

ció acústica (renous)
- Eliminació total de l'abo-

cador de Sa Figuera i de tots
els incontrolats.

-Dotació de clavegueram.
Volem eliminar els pous ne-
gres i evitar filtracions a les
aigües.

- Abastiment domiciliari
d'aigua a tota la Vall. Si es du
endavant el projecte de Sa
Costera, Sóller ha d'esser la
primera beneficiada. La reco-
Ilida d'aigua s'ha de fer Iluny
de les fonts.

-VIES PUBLIQUES
I CARRETERES

- Asfaltat progressiu i rota-
tiu de tots els carrers del mu-
nicipi.

- Aixecar, Aliniar i Repicar
les voravies.

- Repicar els carrers em-
pedrats.

-Anivellar el tram de da-
vant el mercat. Suprimir l'es-
caló per aconseguir major
fluidesa del trànsit.

- Igualar l'amplària dels
carrers de sentit únic, eixam-
plant les voravies per donar
major seguretat i comoditat
als vianants.

-Acondicionament 	 de
l'aparcament de la Gran Via.

- Creació de nous apar-
caments cèntrics.

- Completar 	 l'enllumenat
de la carretera del Port.

- Reorganització de la cir-
culació.

- Senyalització de passos
de peatons a Plaça.

-Construcció d'un segon
accés al Port, per Sa Figuera.

- Segon accés a la Platja
d'en Repic.

-BENESTAR SOCIAL

SANITAT

-Creació d'una comissió
sanitària que vigili l'aboca-
ment d'aigiles brutes i controli

tot el referit a contaminació.
- Fer realitat un Centre

Comarcal de Salut mantingut
integrament per INSALUD.

- Subvencionar la Creu Ro-
ja al màxim.

- Seguiment controlat de
Ia problemàtica de la droga-
dicció.

TERCERA EDAT

- 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 sol, sense
barreres 	arquitectòniques,
adaptadas a les necessitats
actuals i en vistes al futur.

JOVENTUT

-Creació del Consell Mu-
nicipal de la Joventut.

- Informació i canalització
administrativa sobre la Mk

POLITICA SOCIAL

-Major consignació pres-
supostària per a tasques
d'acció social i projectes hu-
manitaris.

- Subvencionar el Taller
Ocupacional.

- Contrucció de Vivendes
de Protecció Oficial.

El problema més greu de
Sóller en aquests moments es el
mal estat dels carrers. Aquesta
es la resposta del 92 % de les
persones que hem entrevistat
casa per casa durant els da-
rrers dos mesos. Els homes i do-
nes del PSM hem assumit agues-
ta necessitat expressada pels
ciutadans sollerics, i l'hem incor-
porada al nostre programa elec-
toral com el punt més urgent a
resoldre durant la próxima legis-
latura.

Però no es tracta d'asfaltar
els carrers posant una simple de
capa de quitrà damunt el trespol,
sinó d'aixecar el pis actual i
col.locar-hi una capa d'asfalt to-
talment nova. Al mateix temps,
cal arreglar i anivellar les aceres,
que es troben en molt males
condicions, procurant fer rampes
pels cotxets d'infant i pels mi-
nusvalids.

Campanya electoral

Aquest es el resultat més
immediat de l'enquesta realitza-

da pel nostre candidat a Batle,
Joan Arbona de "Can Deu", a
800 families de la nostra vall, i
que forma part de la campanya
realitzada pel PSM en aquestes
eleccions.

A més de l'enquesta, el PSM
ha realitzat dos mitins electoral -
un de presentació de candidatu-
ra i un altre de presentació de
programa - i tres explicacions de
programa a la Patronal de la
Construcció, a l'Associació de la
Tercera Edat i al Foment de Cul-
tura de la Dona; ha participat en
Ia taula rodona organitzada per la
Coordinadora de Joves Cristians;
ha contestat vuit entrevistes de
distints periòdics; ha muntat
dues taules informatives a Raça;
ha col.locat desset pancartes i
més de mig quilòmetre de ban-
derins de propaganda electoral;
ha distribUil gratUitament 500 xa-
pes amb la inscripció "Si no vols
Port Esportiu, vota PSM" i altres
2.000 bolígrafs amb l'anagrama
del partit; ha organitzat un gran
acte públic de final de campanya
obert a tothom, amb embotits, vi i

PSOE

música; ha repartit personal-
ment les paperetes de votació
per les cases; i ha estat túnica
opció política que ha publicat un
ample i concret programa electo-
ral específic per a la nostra ciutat,
progressista, nacionalista i eco-
logista.

Capacitat de feina

Una vegada més, 'de), hem
demostrat que el PSM es el partit
amb capacitat de feina i d'or-
ganització d'entre tots els que
es presenten, amb un candidat a
Balle honest i amb coneixement
Per això, demanam a tots els
sollerics que voteu per la nostra
candidatura a les eleccions lo-
cals i autonòmiques de diumen-
ge. Però si, malgrat tot, el nostre
programa i les persones que
formam la candidatura no merei-
xem la vostra confiança, vos de-
manam que aneu a votar igual-
ment, perquè l'exercici del dret a
vot no es sinó la suprema mani-
festació de la democracia políti-
ca, plural i participativa.

Ens proposam dur endavant unes amples modi-
ficacions puntuals del Pla d'Ordenació Urbana, amb
l'objectiu de guanyar temps i estalviar despeses
economiques, així com evitar una suspensió genera-
litzada i massa perllongada de la concesió de les Ili-
cències d'obres.

Els criteris d'aquestes modificacions, resumida-
ment, serien els següents:

- Descalificació del Poligon de Can Rullán, man-
tenguent una única vial d'accés a Fornalutx, i for-
mant solars del mateix a cada costat.

-Execució inmediata del Polígon de Serveis.
- Canviar d'ús el Peri Mercat, reduint-lo, amb

creació d'aparcaments, arribant, fins i tot, a possar
en marxa tots els mecanismes legals necessaris per
a la seva tramitació, en cas de no arribar a acords
amb els afectats de la zona.

- Destinar tots els terrenys, entre la Carretera de
Deià i el Camí de Son Salas, a zona residèncial, amb
creació de VIVENDES SOCIALS, i a la zona Esporti-
va.

-Reestructuració del Polígon ri 1, (Zona d'es
Convent-C/. Cetre).

-Reestructuració del Poligon n" 2, (Zona Cen-
tre-Carretera Delay

Com a messures més concretes, també ens
propossam gestionar amb el Ministeri de Defensa la
creació d'una "rotonda", a l'entrada de la Basse Na-
val, per poder facilitar el canvi de sentit, en la circu-
lació dels cotxes.

-L'Enratjolament i embelliment del Carrer de
Jaume Torrens al Port de Sóller.

- L'embelliment dels accessós a la Urbanització
Atalaya i Torre Picada.

-Dur endavant el Pla d'embelliment de tota la

Proposta electoral del PSOE
en materia d'urbanisme

Badia del Pont.
- La gestió de la construcció d'un segon vial a la

Platja d'en Repic, i gestionar també un segon accés
al Port de Sóller.

- Gestionar l'ampliació dels dos ports situats a la
Platja d' en Repic.

-Impulsar la recepció de les urbanitzacions pen-
dents, solventant el seu lamentable estat actual.

- Agilitzar eis expedients de sollicituts de lican-
cies urbanisticas, informatitzant, entre altres mides,
el negociat d'obres i Urbanisme del Ajuntament,
amb caracter prioritari.

- Tramitació i impulsió administrativa de tots els
expedients d'infracció urbanística, abans de sis
messos. No a l'amnistia urbanística.

-Establiment d'un Ra cuatrienal d'asfaltats i
enllumenat dels Carrers de Sóller.

Proposta electoral en materia de agricultura

- S'organitzarà l'ajuda burocràtica al Pages: in-
formant de les ajudes de la Comunitat Económica
Europea, Comunitat Autónoma i Estat Central.

- S'estudiaran mecanismes de "venta directa"
dels productes del Camp Solleric.

- Es gestionara la "denominació d'origen" dels
productes del Camp solleric ant qualitats dit erèn-
ciades.

- Es dura a terme una promoció efectiva dels
nostres productes.

-Es promocionara l 'assistência a la "Fira Agroa-
limentaria".

Comité de Premsa. Agrupació Socialista de
Sóller.



Cultura Educació i Esports

Les festes
les ha

d'organitzar
una comissió   	1 

Cultura Educació i Esports  

Manca
d'instalacions

esportivas    

Isabel Alcover

1. — El primer que feriem
seria organitzar i reforzar la
Comissió de Festes. A partir
d'això, sempre assessorats
per aquesta (a més de totes
les entitats culturals i pel Con-
seil de Joventut que pensam
formar), intentariem donar un
aire més obert a les Festes.
Fomentariem la disponibilitat
necessária perquè els sollerics
es sentin amb ganes de parti-
cipar activament i de manera
espontània a les celebracions
que es vagin fent a la ciutat.
Per aim!) seria necessaria fer el
programa que el poble desitja
i no el que vulgui l'Ajuntament.

Aquesta seria una de les
tasques de la Comissió abans
esmentada. Ens proposam re-
visar la manera de celebrar—se
el Firó.

Pensam que com a acte
festiu popular més representa-
tiu de la nostra ciutat, mereix
una organització més seriosa i
sobre tot, repetint el que hem
dit abans, que els sollerics i
especialment els joves se sen-
tin amb ganes de partici-
par—hi; i que tots nosaltres el
fet de sortir als carrers a fer la
festa i no sols a veure—la, sigui
motiu d'orgull.

2. — Primerament oferir la
possibilitat de col.laboració

amb totes i cada una de les
entitats culturals de Sóller.
Com ja hem dit abans, crear el
Conseil de Joventut.

Farem uns programes cul-
turals amples que, a més
d'abarcar tots els caires pos-
sibles, es desenvoluparan per
totes les barriades de la ciutat.

Promocionarem la creació
artística i cultural dels que
s'inicien i del joves que verta-
derament se sentin interes-
sats amb aquests temes. Tot
això amb l'objectiu de conso-
lidar la cultura fortament arre-
lada dins la nostra singularitat
territorial, lingüística, històrica i
económica.

3. — Mai una política espor-
tiva s'ha de limitar a la cons-
trucció d'instal.lacions; encara
que es amb les eines que es
fan les feines. Ara be, pensam
que es molt important la crea-
ció d'un Patronat Esportiu, així
com també fomentar i poten-
ciar l'esport escolar base de
tots els esports.

4. — La construcció d'un
Pohesportiu, el més complet
possible.

—La coordinació de totes
les activitats culturals i espor-
tives organitzades en el poble.

—Unes instal.lacions ade-
quades al Camp Municipal
d'Esports.

—Una piscina coberta. Uns
circuits VITA per poder practi-
car l'esport sense monitors.

—Un centre Cultural Muni-
opal.

—Una 	 remodelació 	 i
ampliació dels edificis esco-
lars existents, a tots els nivells.

5. — Procurant que la nor-
malització lingüística sia un
desig compartit per tothom.

—Possibilitar els cursos de
reciclatje pels funcionaris.

—Promoure cursos de cata-
IA per castella no parlants.

—Continuar la retolació dels
carrers en català.

—Aconseguir la redacció
de tots els documents muni-
cipals en català.

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

y bacalao a la mallorquina.

Cerrado los miércoles
no festivos

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

eaterr 
-
Port

41101N...

..1=m1111111111111111111111111m 	 11111°"%il■

8
	 Veu política

	 Veu de Wier / 24 de maigdel 1991

1■11.

Cultura Educació i Esports
Després de la Fira i el Firó, passades les festes, els partits politics que es

presenten a les eleccions opinen sobre temes de cultura, esport i Educació.
Les festes són un un apartat del tema de cultura i ens ha servit de punt de par-
tida per redactar el formulan  que aquesta darrera setmana presentam, i les
respostes que ens han arribat:

1.-Seguirieu organitzant les festes amb la mateixa  tònica d'ara?
2.-Que terifu programat per fomentar la cultura?
3.-La política esportiva municipal, s'ha de limitar a impulsar la construc-

ció d'instal.lacions?
4.- Quines són les mançances de Sóller en esports, educació i cultura?
5.- De quina forma fereu real la normalització

Centre Democratic i Social Independents de Wier

Miguel Nadal

1. — Les festes s'han
de millorar a tots els ni-
yeas. En primer Hoc s'ha de
potenciar la participació
dels ciutadans a la vida
cultural de la ciutat. S'ha
de revitalitzar la Fira i Es Fi-
ró sobretot Es Firó (reno-
vació de vestits, fer—lo més
vistós, etc.). Pensam crear
una Comissió de Festes
que planifiqui i organitzi to-
tes les festes.

D'altra banda també
pensam que s'han dÃor-
ganitzar actuacions d'es-
pectacles patrocinades
per tal de posar—nos a un
bon nivell.

2. — Pensam crear una
Coordinadora de Cultura
que reuneixi totes les as-
sociacions culturals, així,
com les persones que es-
tiguin interessades en la
cultura i que fomentin les
activitats de tots ells.

El CDS creu que es
necessari potenciar la cul-
tura ja des de petits, inte-
grar la joventut al món cul-
tural (activitats adients,
taules rodones, projec-
cions...) Cal una educació
cultural progresista bassa-
da en els gust de tothom.

Opinam que s'han de

donar les empentes ne-
cessaris als grups que ja
fan coses.

Creim que a la nostra
Vail hi ha moltíssimes pos-
sibilitats de fer Cultura,
sense que això suposi ha-
ver d'invertit grans quanti-
tats.

3. — El CDS opina que
l'Ajuntament ha de posar
els mitjans necessaris (ins-
tal.lacions) perquè, des-
ores, són els clubs i les as-
sociacions esportives les
que han de dur a terme o
endavant l'esport, això si
comptant sempre amb el
suport municipal. S'ha de
crear una Coordinadora
d'Esport per tal de recolzar
cada una de les manifes-
tacions esportives que es
fan.

4. — Entre les mancan-
ces més notòries podriem
assenyalar:

1)Poliesportiu polivant.
2) Piscina Municipal.
3) Coordinadora de

Cultura i Esports.
4) Patronat Municipal

de Música (Banda i Esco-
la).

5) Planificació i Coordi-
nació entre clubs i asso-
ciacions i Ajuntament.

6) Conseil Escolar Mu-
nicipal.

7) Educació i bones
formes per part dels poli-
tics.

8) Parcs infantils.

5. — El CDS opina que
s'ha de seguir endavant
amb la Normalització Ilin-
güística iniciada amb
l'aprobació del Reglament
de Normalització Lingüís-
tica.

La mesura més factible
es donar ànims als funcio-
naris que voluntàriament
assisteixen a les classes
de Català i , sobretot, dotar
l'Ajuntament d'un Asses-
sor Linguistic, mitjancant
concert amb la Conselleria
de Cultura, Educació i Es-
ports del Govern Balear.

Bartomeu Colom

1. — O les organitzaven?
Quasi be creim que sorgien
per generació expontania.

Be! Be!. Hem de res-
pondre que les testen són
per al poble i s'han de fer
entre tots. Per tant per
aconseguir una eficacia i
una participació realment
popular, es crearà un comi-
té de festes. Aquest comité
servirà de Iligam entre Ajun-
tament i ciutadans, sabrà
les subvencions a aconse-
guir i lo que s'ha de cerca a
fora. Desenvolupar tota la
imaginació possible i fer
unes bones festes. Dels
sollerics i peíais sollerics.

2. — Creim que la cultura
i l'esport no han de ser ni
manipulats ni polititzats (i
sempre ho han estat) han
de esser lliures, però per
ventura, lo millor seria crear
una coordinadora entre
l'Ajuntament i totes les as-
sociacions culturals i espor-
tives. A partir d'aquí, po-
drem començar a traballar
distribuint recursos econò-
mics, Ilocs d'assaig per a
grups, gestionar i apoiar
subvencions, per progra-
mes conjunts, recollir suge-
rencies i iniciatives, i, sobre
tot, fomentar l'il.lusió per a

la cultura i l'esport.

3. — Sóller té una manca
de tot tipus d'instalacions
esportives, això fe pensar
que impulsar la construcció
es quasi be primordial. Els
anteriors consistoris no han
fet molt per això. Pere) no es
pot oblidar la gestió que per
ventura, podria fer una
coordinació o Patronat Mu-
nicipal de l'Esport, on esti-
guin representats i integrats
tots els clubs esportius jun-
tament amb els memebres
de l'equip Municipal, per
prendre decicions conjun-
tes, fer programes i planifi-
car a curt, mig i Ilarg plaç.

Una de les primeres
gestions podria ser posar
en funcionament tot lo es-
portiu que està fet i no
s'emplea.

De totes maneres hi ha
una gran diferència entre in-
tencionalitat i posibilitats.

4. — A Sóller manca de
toto, o bé no hi ha de res. El
Camp d'en Maiol està malt
tratat per part de l'Ajunta-
ment. El CAMP LOIS del
Port marxa perquè al club
futbol Puerto fan molta fei-
na. I el basquet funciona
gracies a la CARITAT de la
CARITAT (i valgui la redun-
dancia). Domes n'hem de
dir cinc?

—POLIESPORTIU
—PISCINA CUBERTA
—MILLORAR CAMP DEN

MAIOL I LOIS
dos i mig, ara els altres dos i
mig.

.,MUSEU DE CIENCIES
—CAN DULCE
—ESCOLA I BANDA DE

MUSICA
i dos i mig més dos i mig
són cinc. No es vera?

5.— Aplicant—la, ben cert.
Emprant la nostra lien-

gua per tot i sense ambi-
güetats.

Començant per donar
Ilum i aplicant i potenciant la
normativa ja aprovada.

Mai perdre el faro "MOLL'
de vista.

Partit Popular -
Unió Mallorquina          

Andreu BERNAT
MAQUINARIA DE HOSTELERIA
Í ELECTRODOMESTICS
REPARACÍO Í VENDA 	
Tel.: 63 08 28 j 63 07 44
Carrer de Sant Antoni s/n	 07100 SOLLER                                                   



Cultura Educació i Esports

Es necessari
potenciar els
grups que ja

fan coses

Joan Arbona

1.— Naturalment que
no. Es necessari incorpo-
rar la joventut i fomentar la
participació 	 ciutadana.
Les entitats i associacions
que treballen en el camp
de la cultura i de l'esport
no s'han sentit integra-
des en la política munici-
pal, ni tampoc han rebut el
necessari suport institu-
cional.

2.— Organització del
Conseil municipal de
Cultura, que integrarà
representats de totes les
entitats en actiu que es
dediquin a la cultura.

—Creació de la figura
de l'Animador Cultural,
que serà el coordinador
entre les entitats i el Con-
seil municipal de Cultura,
tramitarà ajudes i subven-
cions, subministrarà in-
formació a les entitats i
durà tota la paperassa en
matèria de cultura.

3.— La manca d'ins-
tal.lacions és el problema
més greu. S'haurien de
comprar i adequar uns te-

rrenys ben situats i sufi-
dents que permetessin la
redacció d'un Projecte
General d'Infraestructura
Esportiva que es pogués
executar per fases i que
inclogués un pavelló co-
bert, pista d'atletisme, pis-
tes de tennis, gimnàs i
piscina coberta.

—Pel que fa a l'organit-
zació, és necessari crear
el Conseil municipal
d'Esports i la figura de
l'Animador Esportiu, que
tendran, en el seu Ambit,
les mateixes competèn-
cies que els de cultura.

4.— A més del polies-
portiu cobert de l'Institut
de BUP, cal subscriure un
conveni a llarg termini
amb el Ministeri de De-
fensa per a la utilització
del camp d'esports "Infan-
te Lois"del Port.

-Remodelar les ins-
tal.lacions del Camp
den Maiol (dutxes, ves-
tuaris, tribunes i acces-
sos).

—Confecció d'un ca-
lendari anual d'activitats
culturals, procurant que
arribin a totes les barria-
des. Ni una sola setmana
sense actes culturais!

—Edició de material
didàctic per al Centre de
Recursos.

—Suport a l'Escola de
Música i a la Banda.

5.— Implantació efecti-
va de la nostra llengua a
tots els actes administra-
tius i públics de l'Ajunta-
ment.

—Promoció de cam-
panyes d'Us de la nostra
Ilengua, tant a l'àmbit
públic com al privat.

—Classes de català per
adults i per funcionaris.

Ramón Socles

1. — S'ha de crear una
Comissió de Festes per-
que hi pugui participar
tothom i que actui lo més
lliurament posible. L'Ajun-
tarnent 	disposarà 	de
pressupost adequat per
Ia celebració de les fes-
tes, així com de tota l'in-
fraestructura 	 necesaria
per dudes endavant, pro-
curant no interferir en les
decisions de la Comissió.
Igualment pensam que
l'Ajuntament ha de donar
soport i ajuda econòmica
a les Comissions organit-
zadores de les festes de
barriada.

2. — La creació del
Conseil Municipal de Cul-
tural, com asesor en ma-
teria de politica i acció
cultural. Integrat per re-
presentants dels grups i
entitats culturals i per to-
tes aquelles persones
que per la seva relació en
Ia cultura puguin esser vá-
lides. L'Ajuntament ha de
seguir subvencionant les
activitats 	 culturals 	 que
desenrrotllan els distints
grups i entitats desde fa
anys pero també a tenir
en compta les noves que
surgesquin. També l'ajun-
tament ha de colaborar

en l'organització d'aque-
l les activitats que tenen
que veure amb el temps
'liure i el oci. L'Ajuntament
ha de donar soport a l'or-
ganització de la NOSTRA
INTERNACIONAL FOL-
KLORICA, MUSEU DE
CIENCIES NATURALS i
MUSEU DE SOLLER.

3. — Evidentment no,
pero la manca d'installa-
cions es sense dubte el
probleme mes greu que
té l'esport. I es la mare
quasi exclusiva de les al-
tres deficiencies, com pot
esser la manque de prác-
tique esportiva diversifi-
cada i la manque de mo-
nitors per a l'a—prenen-
tatge.

4. — En esports la in-
comprensible 	 manque
d'instalacions i d'oferta
diversificada de activitat
esportiva.

En educació: man-
cances en infraestructura
a les escoles, manquen
millors relacions entre
l'Ajuntament i les escoles
i entre l'Ajuntament i la Di-
recció Provincial d'educa-
ció.

En cultura, coordina-
dor més les activitats cul-
turals, coordinant així ma-
teix el calendari cultural i
sobre tot fomentar l'activi-
tat cultural d'estiu.

5. — La proposta de
normalització Ilingüística
ha de esser valenta pero
no estrident ni conflictiva,
sino se consegueisen uns
efectes totalment contra-
ris que els que se perse-
gueixen. Per tant i en pri-
mera instancia l'Ajunta-
ment ha de seguir norma-
litzant internament aques-
ta questió, per aconseguir
que l'us de la nostra lien-
gua sia práctica comú
dins l'ambit administratiu i
a la vegada sia una bona
referencia per el ciutadà.

Miguel Puignis

Unies a seguir:

- Creació del Consell Municipal de
Cultura.

-Anar cap a una progressiva nor-
malització lingüística.

- Promocionar la cultura a tot nivell,
donant suport els grups ja existents i
als da nova creació.

- Dinarnitzar socio-culturalment els
barris i les festes.

Respectar i conservar el patrimoni
histórico-artístic.

- Fomenta' les Associacions de
veinats.

- Defensar la nostra I lengua i la
nostra cultura juntament amb les altres
Ilengües i cultures i no enfront d'elles.

Accions concretes més importants:

- Creada d'un Conseil Municipal de
Cuftura en el qual tenguin representa-
ció totes les entitats culturals de Sóller,
per a que coltaborin, gestionin i facili-
tin els recursos per a dur a terme les
activitats culturals.

- Creació d'un centre de treball
d'artesania i oficis trads.: per a la pro-
moció de petits artesans i com a cen-
tre de formació de persones en atur i
aitres interessats.

- Aconseguir que l'Escola de Mar-
gers s'estableixi de forma definitiva a
Sóller. Arribar a un conveni amb ella
pel manteniment i restauració dels ca-
rters empedrats.

- Aconseguir una freqüência muni-
cipal de radio. - Organitzar una set-
mana de cinema a l'aire Iliure.

- Creació de zones sense transit a
determinades hores i d'aquesta mane-
ra permetre que els al.lots poguin sortir
a jugar als carrers i al mateix temps re-
c,:uperem l'ambient de bon veinatge.

-Donar un nou aire, sobretot de
.oarticipació, a les Festes.

Esports:
Fer exercici o practicar un esport

és responsabilitat de cadascun de no-
saltres. Pend no és nomes una respon-
sabilitat individual: una comunitat ne-
cessita que se li faciliti l'accés a una
gran varietat de recursos per a realit-
zar exercici o practicar dignament un
esport, des d'els més simples, com
poden ser els Gamins de muntanya,
fins a centres esportius ben equipats i
econòmicament accesibles.

Unies a seguir:
- Esport per a tothom.
-Fomentar i ajudar l'esport base i

l'esport escolar.
- Donar suport a l 'esforç que duen

a terme les diferents societats esporti-
ves, de manera que l'Ajuntament sigui
un c,o1.1aborador i no en obstacle.

- Donar suport ais grups i entitats
ciutadanes que treballen amb nins i jo-
ves educant-los cap al coneixement i
respecte de la natura i la practica de
l'excercici a l'aire 'liure.

Accions concretes més importants:

- Creaciô d'un Conseil Municipal
d'Esports que estigui atent i resolgui
les NECESSITATS REALS dels espor-
tistes sollerics, amb l'objectiu de no
donar pas a projectes gigantins i ina-
dequats.

- Donar suport a la construcció
d'un poliesportiu cobert, amb
dons suplementàries per a la practica
d'affres esports.

- Creació d'un circuit de manteni-
ment a l'aire Mure.

- Manteniment i conservació del
Carnp d'en Maid (vestidors, sanitaris,
tribuna, il.luminació...)

- Negociar la municipalització del
camp Infante Lois del Port o promoure
un conveni d'utilització, per a després
convertirtlo en una segona instal.lació
poliesportiva i d'esplai a cel obert.

-A totes les instal.lacions tenir en
compte que puguin esser utilitzades
per persones amb minusvalues elimi-
nant les possibles barreres arquitectò-
niques.

- Ajudar i promocionar:
• l'organització de curses popu-

lars,
• els esports altematius i els mi-

noritaris,
el ciclisme i el cidoturisme.

-Ajudar a dur endavant els projec-
tes d'escoles esportives
(algunes ja en funcionament) promo-
guts per l'Esport Escolar i entitats es-
portives privades.

-Construcció d'una piscina muni-
cipal, o bé arribar a un acord amb una
entitat cultural per la seva construcció i
manteniment

Partit Socialista
Obrer Espanyol

PSM-Nacionalistes
de Mallorca

Els Verds 

TORRENS
PERFUMS, COSMÉTICA, REGALS

I BIJUTERIA
Cristóbal Colón, 2 - SOLLER.

Telf. 63 0537  

PER RENOVACIC5 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 1 O % DE REBAIXA     

PANADERIA y PASTELERIA   

FRAU  

1/uno. 7— Teléfono 63 01 32
Sont Joume, 7— Teléfono 63 12 86

FABRICA: Meta, 48- Con Tobolet- Tel. 63 06 51 
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Cultura Educació i Esports

S'ha de crear
un Conseil
Municipal
de Culture

Cultura Educació i Esports

Els funcionaris
han de robre
classes de

catalã
	 \

...WU.. 	AP'	

Cultura Educació i Esports

S'han de
coordinar les

. activitats de
Miltura i esport



Un dels esports
amb més
participació, el
Futbito, del que
també es monitor
en Josep Ma.
Got. Apart de les
tasques

organització,
els membres del
Comité nimbé
tenen filtres
feines.

CAUNDARI D'ACTIVITATS

FASE
LOCAL

Setembro
Novembre

Compeliçions,ntokeis
equips'delmateixittàbie.

FASE
COMARCAL

Decembre
Març

Ompe kaons entre pobles
de la mateixo comarco.

Abril a
Juny

Compeftdnsentre  ois
coonsdøcada comarca.

FASE
INSULAR
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L'ESPORT ESCOLAR A SOLLER
Josep Ma. Got, coordinador del Comité Comarcal, afirma:

"Es una 116stima que cada escola de Saler no tengui els seus propis equips"

Des de fé gairebé només dos anys, funciona
com entitat oficial a Saler, el Comité Comarcal de
l'Esport Escolar, si bé ja funcionava com a tal, des
de vuit anys enrera amb la pràctica del Futbito i
Cross. L'iniciativa de formar aquest Comité va sor-
tir després de que la Direcció General d'Esports del
Govern Balear creAs a Mallorca altres comités i que
mancés a la nostra comarca.

Per tal raó, el coordinador de la zona, en Josep
Ma. Got, creà el que significava el vuité Comité de
Mallorca. La culminació d'aquesta tasca és l'orga-
nització de les properes Olimpiades Infantils a
Sóller, el mes de Juny.

Andreu Vivas

Si 1:36 és tota una junta directiva la que organitza i coordina
les activitats de l'Esport Escolar a Sellier, el seu cap més visi-
ble és en Josep Ma., Secretad Coordinador, que ens expli-
ca el funcionament i composició de tota aquesta branca de
l'esport dins les escoles:

—Josep, que és un Comité Comarcal?
—Bé, funamentalment, és l'encarregat d'organitzar activi-

tats esportives dins la comarca establerta i coordinar les es-
coles que hi prenen part.

—Quans n'hi ha a tota Mallorca, i quin és el lloc que ocupa
el de Saler?

—Existeixen vuit comités a Mallorca, concretament dos a
Ciutat (Palma A i Palma B), Sa Pobla, Manacor, Montuiri,
Campos, Inca i Sóller, com també el de Menorca i el d'El-
vissa. El nostre ha estat un dels darrers en formar—se.

—Quins pobles ho componen?
—Naturalment Sóller, juntament amb Fomalutx, Deià,

Valldemossa, Bunyola, Espolies i Puigpunyent.
—Qui és encarregat de financiar aquestes activitats?
-Quasi la totalitat ciels ingressos venen de la dotació que

rebem de la Direcció General d'Esports del Govern Ba-
lear, com també la cuota que paga cada alumne participant,
que consisteix en 2.000 Ptes. anuals. A Saler, l'Ajuntament
el passat any 1990 ens va subvencionar amb cent mil pes-
setes. Tot això ha de servir per la compra de material, per els
desplaçaments, monitors i la corresponent asseguraçá médi-
ca dels alumnes.

—Té el Comité de Saler, qualque característica diferent als
altres?

—Els altres pobles disposen a cada centre escolar
d'equips propis, mentres que al nostre poble això no existeix,
per lo que és el propi Comité que tenim que formar els equips
amb la totalitat de al.lots que es presenten de diferents cen-
tres sollerics.

Es una llàstima que cada escola de Saler no tengui els
seus propis equips, com totes les de les Balears.

—Parlem ara dels esports que és practiquen, quin son?
—Ara actualment són els següents: Futbito, Basquet, Mi-

ni-Basquet, Cross, Atletisme, Tir de Fona, Natació, Te-
nis i Vela.

Tots els, es practiquen des de Septembre fins al Juny,
com s'explica al quadrant adjunt, culminant amb les Olim-
piades Infantils.

Infantils

—Tenim ara a Sóller aquest honor, de organitzarles, no es
cert?

—Si, gracies a l'ajuda dels meus companys de directiva
Ma. Carmen Martínez, Hector Guerrero i Xisco Fiol, jun-
tament amb altres col.laboradors, hem pogut dur endevant
aquest dificil projecte que sens va encomanar i que reunirà a
més de 750 alumnes de tota Mallorca a la nostra ciutat, els
dies 1 i 2 de Juny.

—Moites gracies Pep per fer que sapiguem tots un poc
més de lo que es fa a Saler per aquesta futura joventut que
ara ajudau a dur per bon camí la seva educació i que les Ill
Olimpiades Infantils siguin tot un èxit per la nostra vall.

"L'organització a Sóller de les Olimpiades Infantils,
son la culminació de l'esforç de tots aquests anys".

Les instal.lacions de les escoles
solleriques séen bésigues per poder

realitzar en unes minimes condicions
aquestes proves que reuneixen motta

quantitat de joves promeses, a n'aquest
cas concret, el Basquet.



Molts d'equips voldrien tenir a les seves files un jugador amb la
seguretat i carisma del ara ja "solleric" Martin.

Juanjo i Tuduri, al sac!
-Magnifia Després d'unes larges negocia-
dons, fumata blanca: JUANJO i TUDURI se-
gurián defensant els colors del Sóller per a la
temporada 91-92. Dues peces bàsiques per a
construir un bloc sòlid i amb aspiracions com
pretén ser l'onze local.

• * •

-En quan a la resta de fitxatges,m de moment
no hi ha res més confirmat. Es segueix treba-
liant. Sembla a ser que definitivament serán
tres més el fitxatges a afegir al d'Hurtado. Re-
cordam que hi haurà una sola baixa: Baltasar.

- Pegant un repassó a les Iliguetes d'ascens
iniciades el darrer cap de setmana, a la de
Preferent a Tercera, han arrancat fort els Es-
panya i Pollença, guanyant a fora. També han
començat amb bon peu els Esporles i Lloseta.
Que sien mallorquins els que pugin, es el pen-
sament de la resta de clubs de l'illa. De mo-
ment, Ciutadella i Formentera han començat
perdent...

- En quan a l'ascens a Il Divisió B, el Cala d'Or
va donar la gran sorpresa vençent al camp del
campió catala Balaguer. Platges i Balears no
guanyaren a ca-seva i Eivissa empatà a fora.
Una mica de tot...

-Varem prometre xerrar de política... Bé, de
fet a les planes locals de la present edició, els
partits ens ofereixen el seu programa esportiu,
i res millor que pegar-hi una ulladeta. Lo cert
és que fins ara, la política esportiva de noves
instal.lacions, de conservar instal.lacions, de
subvencions, etc., ha estat inexistent. Es a
dir, els qui entrin, trobarán el Ilistó molt baix.
Això no escapa a ningú. Però no per aixó, hi
ha d'haver relaxament, tot al contrari, s'ha de
recuperar el terreny perdut. Pot ser que hi
hagui quelque "estiradeta d'orelles". Ojalá ens
equivoquem...

Ramón SOCIES,
l'únic cap de 'lista
que se li veu
habitualment el 01
per Can Maid, si
be, cal recordar
que quan Bel
Alcover era
regidora d'Esports,
tonie el "detall" de
venir a saludar als
representants deis
mitjans infomiatius
els dies de partft al
Camp Municipal.
Sia corn sia,
l'esport solleric
també ha de
guanyar les
eleccions de
diumenge.

La "Penya Barcelonista de Sóller"
celebra el tao l de lliga

Dia 31 es fa un sopar i un homenatge a un veterà
i singular seguidor: Es Metge Borràs

R.

El proper divendres, dia
31, la "Penya Barcelonista" de
Ia nostra ciutat, organitza un
sopar-festa-homenatge, per
commemorar el Vtol de lliga
del F.C. Barcelona, recent-

ment conquerit.
La figura central de l'ho-

menatge és un popular barce-
lonista de tota la vida: Gabriel
Mayol "Metge Borras", qui
rebrà una placa-pergamí com
a un dels més significats "cu-
lés" de la nostra Vall. La vet-
Dada es celebrarà al Restau-

rant Monument, i els tickets ja
están a la venda.

Els interessats el poden
adquirir a la seu social (Bar
Nadal), o en el propi Restau-
rant Monument, sempre
abans del proper dijous. Els
barcelonistes tenen una cita
infaltable.

COL-LABORACIO !!

AIX' HA ESTAT FINS ARA
AL NOSTRE AJUNTAMENT

AIXO ES EL FUTUR QUE VOS
OFERIM ELS INDEPENDENTS

INDEPENDENTS DE SOLLER
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Futbol-Ill Divisió

Una xerrada amb el guanyador de la Regularitat 90-91

Guillermo Martin: "Bestard i Tuduri,
también hubiesen podido ganar el premio"

Després de l'emoció dels
darrers partits, finalment
ha estat en Guillermo
Martin el que ha guanyat
el màxim premi de la
temporada que ara aca-
ba. Per ell, un any redó,
amb 27 anys i començant
Ia tercera temporada amb
el Saler, estableix resi-
dència definitiva al nostre
poble i es casa amb una
simpàtica al.lota sollerica,
perdent—se els dos pri-
mers partits de lliga.
Després de vuit mesos
de competició guanya
aquest premi y endemés
ja té confirmada la seva
presència dins el Sóller
91-92, que més es pot
demanar?

Andreu Vivas

- Quina va ser la teva pri-
mera reacció quan t'enterares
del premi?

-Después de finalizar el
partido en Ibiza, algún com-
pañero me dijo que podía ga-
nado, aunque en ningún mo-
mento supe realmente que
tenía posibilidades. Lo impor-
tante para mí era hacer una
buena campaña, si después
te dan un premio, bien llegado
sea.

-Aquest primer Hoc a la
Regularitat, té un especial
mèrit pel fet de no actuar en
els primers partits?

- No creo que influya, ya
que en los primeros partidos

Alineació Port de Sóller:
Pujol, Coll, Arbona, Manrique,
Jordi, Pardo, Alba, Alfredo, Ri-
vera (Antonio), Abelard i Váz-
quez (Bort).

Arbitre: Sr. Bermúdez. Ac-
tuació aceptable. Mostrà targes
grogues a Vico del Génova i a
Coll, Manrique, Pardo i Alfredo,
del Port de Sóller.

aún no has cogido la forma fí-
sica deseada, siendo la se-
gunda vuelta cuando he es-
tado más acertado y la defen-
sa en general, más acoplada.

- Als jugadors, vos sembla
positiva aquesta iniciativa de
"Veu de Sóller" amb CAMEL,
per fer aquest premi? Alguna
puntualització al sistema ac-
tuel?

- Claro que si, siempre es
un aliciente más para estar
más motivado para jugar. Con
respecto al sistema, creo que
sería mejor puntuar a todos
los jugadores a cada partido,
ya que con el actual, en parti-
dos donde destacan muchos,
no se les puede puntuar.

- Que penses de la cam-
panya dels teus rivaJs més di-
rectes, Bestard i Tudurí?

- Cualquiera de los dos

Gol psicológic de Vázquez, i
Jordi sentencià als 54 minuts

Jugant un partit molt ben
plantejat per Daniel, el Port amb
molta disciplina i aprofitant les
ocasions als moments més ne-
cessaris, va guanyar un encon-
tre que li dona opció a poder
quedar dins els tres primers
classificats, ja matemàticament.

hubiese podido ganar el pre-
mio, ya que han realizado una
gran temporada. No hay que
olvidar que este año ha sido
uno de los mejores del Sóller
en Tercera División, por lo que
toda la plantilla ha estado a
un buen nivel.

-Per últim, Martin, l'any
que vé a repetir...

-Esperamos que sí, deseo
que todo el equipo pueda me-
jorar la campaña que ahora ha
finalizado, cosa harto difícil.
Personalmente me gustaría
por lo menos, que sea como
esta.

Guillermo Martin, un pun-
tal dins el camp i tot un cava-
lier a fora. Les paraules medi-
des i les respostes concretes
fan d'ell una grata persona. El
Sóller 91-92 torna a tenir-lo... i
per molts d'anys.

Destacar la bona actuació
de Pujol, que va realitzar un so-
berbi encontre.

Ara a la darrera jornada, el
St. Eugènia es juga el liderat al
camp del Port a les 18,00 hores.
Si els locals guanyen, quedarán
com a CAMPIONS, si es pro-
dueix l'empat al Port quedaria
segón i en cas de perdre, el
tercer Hoc esta assegurat. El re-
colzament del públic és vital i
s'espera una gran afluència per
poder assolir el títol.

Andreu Vivas 	 Gols: Minut 39. 0-1. Váz-
quez. - Minut 52: 0-2. Jordi.

II Regional

Génova, 0-Port de Sóller, 2

El darrer partit, d'infart.
Guanyant al St. Eugènia, CAMPIONS!!

Important victòria que despenja al Génova



Calle Luna, 12 • Sótler
Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

Be rnalBernat
Telfs: 633955 - 632803

Presupuestos sin compromiso

B

MERCAT MUNICIPAL
L'AGRUPACIO DELS

COMERCIANTS DEL MIRCAT,
DESITJA AL POBLE DE SOLLER,

UNES BONES FIRES I FESTES
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Tir de Fona

43 inscrits a la "V Tirada Ciutat de Saler"

Guerrero, Pérez i Bueno primers
classificats

Redacció

Quaranta-tres toners participaren a la cin-
quena edició de la "Tirada de Bassetja Ciu-
tat de Saller", organitzada com cada any per
Ia veterana Societat "Defensora Sollerense",
baix el patrocini de l'Ajuntament de Seller i la
col.laboracie del Destacament Naval del Port
de Seller, Transports Caterina Sastre i Amics
del C.C.D.S.

A pesar de que el Cel presagiava pluja
prop de dos centenars de persones acudiren a
presenciar l'acte puntuable pel Campionat de
Mallorca de Tir de Mandre.

La competició es disputé a quinze i trenta
passes per nins i dones i a trenta i seixanta per
homes i locals.

Les classificacions final foren les següents:

2.-Antònia Reines (Campanet) 	 5 punts.
3.-Margarida Reines (Sa Pobla) 	 4 punts.
4.-Isabel M. Cuenca (Lloseta) 	 2 punts.
5. -Maria-J. Camuñas (Campanet) 	 0 punts.
6.-Ana Cobos (Lloseta) 	 0 punts.

General Homes:

1 .-Joan Guerrero Muñoz (Lloseta) 	 10 punts.
2. -Francesc Camuñas (Campanet) 	 7 punts.
3. -Josep Montiel (Lloseta) 	 6 punts.

Nicolau García i Joan-P.
Estarelles s'imposaren
a les categories locals

Els escolars sollerics
disfrutaren de debei.

Nins:

1 . -Joan-Miquel Pérez (Lloseta) „„ , „ amb 5 punts.
2.-Manuel Martorell (Palma) 	 4 punts.
3.-Josep-A. Montiel (Lloseta) 	 4 punts.
4. -Francesca Torrens Reines 	 4 punts.
5.-Joan-A. Caballero Recio (Lloseta) 	 4 punts.
6. -Antenia Cuenca Cobos (Lloseta) 	 4 punts.

Escolars locals:

1 .-Joan-Pere Estarellas Mas 	 8 punts.
2.-Guillem Coll Plaça 	 5 punts.
3.-Gabriel Sacarés Ferrer 	 1 punts.
4.-Rafel Cape Raja 	 1 punts.
5.-Bartomeu Coll Plaça 	 0 punts.
6. -Serafí Hernández Cuartero 	 0 punts.

Dones:

1 .-Elena Bueno Diaz (Lloseta) 	 10 punts.

Billar

4.-Antoni Torrens (Sa Pobla) 	 5 punts.
5.-Cristóbal Cuenca (Lloseta) 	 4 punts.
6.-Josep Ruiz Barranco (Lloseta) 	 3 punts.

Classificació local:

1 .-Nicolau Garcia FernAndez 	 3 punts.
2.-Manuel Guerrero Muhoz 	 1 punts.
3.-Joan Oliver Ramón 	 1 punts.
4.-Ricard Garcia Sanchez 	 0 punts.
5.-Pere-J. Bernat Mas 	 0 punts.
6.-Francesc Ferragut Vidal 	 0 punts.

L'acte del Ihurament de premis fou presidit
per la Regidora de l'Ajuntament de Seller Llú-
cia Oliver i pel President de l'Entitat organitza-
dora Jaume Oliver.

La Iluita resultà
molt renyda dins la
classificació local.

Bota i Sampol guanyadors del
Torneig Fires i Festes

En Llorenç Bota i en Sampol foren Billar "Fires i Festes" organitzat, com
els clars guanyadors del Torneig de cada any,pel"CirculoSollerense".

LiotençBota,elatomfatior,anplensexhibield.

Joan 4.-Plomer 	 4 punts.
5. -Pomar i Joan Socies 	 2 punts.

La 	classificació 	final,	 per 	 categories, 	 fou Segona Categoria:
aquesta:

1. -Sampol 	 12 punts.
2.-Labrador 	 10 punts.

Primera Categoria: 3.-J. Quetglas 	 8 punts.
4. -Marroig 	 6 punts.

1 .-Llorenç Bota 	 9 punts. 5.-G. Ferrer 	 4 punts.
2.-Palou 	 7 punts. 6.-Torres 	 2 punts.
3. -Cortés 	 6 punts. 7.	 Valera 	 0 punts.



La zona de caça estarà compresa entre Es Pages i Sa
ge10140, sent la zone de reserva des de Sa Cedobra ais
Musclas de sa Corda.

A les tres del capvespre está previst que finalltzi la cam-
pettcir), tent-se .ta . pesada i et'llurarnent de premis a les cinc,
en OINtiiitikki.Atudertintitatttintileaddia.

AIRE
ACONDICIONADO
POR EL MISMO
PRECIO.

Este mes, el placer de vivir
tu Renault 19 sera mucho mayor,
porque Renault ha preparado toda
su gama Renault 19 para que

disfrutes tus vacaciones.
Al excelente equipamiento, el dise-

ño de sus formas, su buen precio y
bajo consumo, tu Concesionario
Renault le añade el aire acondicio-

nado por el mismo precio, en todas
las versiones que lo tienen en

opción.

También tendrás la oportunidad de

elegir entre otras ventajosas ofer-

tas personalizadas que se ajustarán

perfectamente a tus necesidades.
Renault 19.

El placer de vivir... a tu aire.

cn

EN TU CONCESIONARIO RENAULT.

Concesionario: Hermanos PALOU FRAU, S.A.
C/. Isabel II, 68 - SOLLER - Telf. 63 07 01

*VEHICULOS EN STOCK
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Automobilisme

Segona Prova del "Criterium Solo Auto"

Forteza i Caballero
en el hoc catorzè

Joan

Els pilots sollerics de
l'Escuderia Sóller, Antoni
Forteza i Marcel.lí Ca-
ballero (Seat 127 Fura),
patrocinats per Naviera
Mallorquina, Viajes Sóller i
Taller Pau i Marce, parti-
ciparen el passat dissab-
te a la segona prova del
"Criterium Solo Auto"
de Rat lis secrets d'asfalt.

La concentració dels
vuitanta inscrits a la prova
es va fer en Blanes de
l'Empordà (Girona), per

sortir seguidament cap a
Figueres.

Es feren quatre trams
cronometrats diferents. El
primer i quart es repetiren
dues vegades, i el segon i
tercer tres.

Els pilots locals For-
teza i Caballero es clas-
sificaren en el lloc tren-
ta-vuitè de la General i en
el catorzè de la Classe
primera (a la que hi parti-
ciparen vint-i-vuit vehi-
cles).

Recordem que a la
primera cursa aconsegui-
ren el Hoc tretzè.

Coca submarina

XII Trofeu Fira de Maig

La prova, suspesa pel mal
temps, es disputarà &merge

Joan

de, Met" passettiemit, 	a es va term' que
SUSPe
ijOrilant-attfirte 	

mai tempsrift degut
	passai diumenge .

	• "Fira
, , Prevista pel	 Caça Subinantla

La disputa del dotze Trot

Si el'	
nora de le sortida,

a la	
Permet,

Radioaficionats

Sampol-Oliver guanyadors del
Concurs de Radiolocalització

Joan

Sa glosa den Tomeuet

A votar, a qui s'esport vol defensar
Segons estic enterat 	 es mereixen ses gracies mil
sa Directive l' ha encertada 	 aqui laorganitzada.
ja que ha renovat
a Juanjo i Tuduri
	

Hem de tenir molt de coneixament
per una altre temporada 	 perdiumenge anar a voter
això que dun!
	

i fer un bon pensament
d'eiegir a qui s'esport vol defensar

També mos ha fitxat
a Hurtadoquejugabé
que ha estat molt cercat
	

P.D.
per equips quevolen fer primer 	 Sa Penya del Barca ha preparat

per divendres que vé un bon sopar
Aixõ de feruna Olimpiada 	 per tots junts poder celebrar
encore clue sia Infantil
	

Aquest any si, saigahaverguyat

Lliurament de premis al "V Concurs
Ciutat de Wier en VHF"

Amb motiu de l'acte del Iliurament de premis del "V Concur!
Ciutat de Saner, en VHF", de caracter Nacional, la Secció Te
rritorial Local de la U.R.E.—Sóller organitzà el passat diumer
ge un Concurs de Radiolozalitzacio, en el que s'imposaren:

1 .—Bartomeu Sampol (EB6VW)—Joan Oliver (EB6VA).
2.—Lluís Sanchis (EB6ZK)—Andreu Castaher.
3.—Guillem Valls (EA6XD)—Joan Sellés.
A pesar de ue l'inscripció no fou nombrosa la matinal fou mol

interessant, acabant amb el classic i anual dinar de companyc
natge en el Restaurant Monument, en el que es va fer el IliurE
ment de premis de la cinquena edició del concurs nacional "Ciu
tat de Sailer en VHF".



Miguel Guardiola i Toni Oliver Jr. primers
classificats sollerics

Exit de participació i públic en
el "Primer Trofeu Fires i Festes
de Vehicles de Ràdio Control"

Mes de
dues-centes
persones
seguiren les
incidències
d'aquesta
interessant
confronted()

Joan

Baix de l'organització del Club d'Automodelisme Cap
Blanc, amb la col.laboració de Koala hobbys i el patrocini
de l'Ajuntament de Sóller el passat diumenge, dia dotze,
es dispute en el circuit de Ca'n Miró, de l'Horta, el "Primer
Trofeu Fires i Festes de Vehicles de Radio Control".

Molta animació, participació (14 inscrits a vehicles tèr-
mics i 14 a vehicles elèctrics) i molt de públic (més de
dos-cents assistents), disputant-se un total de tres mane-
gues per categoria.

El més destacable fou la gran actuació de n'Antoni Oli-
ver Jr. amb un tipus de conducció molt intel.ligent i eficaç.

A la prova de vehicles térmics -la més espectacular-
s'imposa en Raul Preis (Turbo Burns) amb noranta-tres vol-
tes, classificat-se el solleric Miguel Forteza (birms 4WD,
amb motor Rex) en el lloc vuité, amb cinquanta-set voltes.
En Miguel perdé tres voltes. En Miguel perdé tres voltes a
Ia primera i a la segona mànega per no arribar a temps a la
sortida, degut a problemes mecànics. A la tercera rompé un
esmorteidor no poden treure tot el profit al seu vehicle.

A la categoria de vehicles elèctrics s'imposa en Cle-
ment Martinez (Lazer ZX) amb trenta-sis voltes, sent agues-
ta a classificació dels sollerics.

3,- Miguel Guardiola (Lazer ZX), 33 voltes.
6.- Antoni Oliver (Ultima Pro II), 27 voltes.
7.- Pere Llobera (Lazer ZX), 26 voltes.

10. - Pere Alemany (Optima Mid), 22 voltes.
13.- Joan-J. Muñoz (Turbo Raider), 8 voltes.
14.- Pau Pomar, (Turbo Raider), 7 voltes.
A la primera volta de la primera mànega rompuda del

trapezi davanter de l'Optima d'en Pere Alemany, que es va
veure obligat a la retirada. A pesar de I' inferiontat de poten-
cia del vehicle d'en Muñoz, aquest aconsegui quatre voltes a
Ia primera manega. Espectacular la Iluita entre en Miguel
Guardiola i en Climent Martinez pel primer Hoc fins a la da-
rrera volta, a la que el solleric  trabucà el seu vehicle, impo-
sant-se el del Cap Blanc.

A la segona mànega es de destacar el setè Hoc d'en
Toni Oliver demostrant així que els vehicles de tracció pos-
terior poden presentar cara als 4X4.

Espectacular el final de la tercera manega de n'Antoni
Oliver que, a pesar de la rompuda de la tanda davantera, va
finalitzar la prova. Molt bona l'actuació d'en Miguel Guardio-
la que, tinguent el motor inferior que els 4X4, va neutralitzar
al líder, empatant en número de voltes.

Pl.mta.4
C/. Palou, 22. Tel. 63 38 42 * PIOtO1O1 ®

de Miguel D. Bernat

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOSLIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 63 38 42

SOLLER (Mallorca)

erna
flDROGUERIA

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCIO

A DOMICILI

Tel. 633049/630387

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

TEL. (971)6301 68
(de 8 o 12 y de 2 o 6 excepto sóbadosy días festivos)

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

AJUNTAMENT
DE

SOLLER

1 4
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Automodelisme Atletismo Antoni Payeras i Maria de Lluc
Fiol s'imposaren dins les categories inferiors

Cristòfol Castanyer i Margarida
BauzA guanyadors de la Cursa
Popular "Fires i Festes"

Quaranta-vuit foren els atletes inscrits a la
cursa popular Fires i Festesc, disputada el pas-
sat diumenge dia dotze de maig, amb clar i es-
perat triomf d'en Cristòfol Castanyer i na Mar-
garida Bauça, mentres dins les categories més jo-
ves s'imposaven n'Antoni Payeras i na Maria de
Lluc Fil.

Joan
	 2.- Pau Tomas

3.- Joan-Lluís Bota
4.- Julia-Victor López

La primera prova del dia
comptà amb un total de

	 La segona i darrera cursa
vint-i-cinc inscrits, disputant-se 	 es dispute damunt tres quiló-
damunt un recorregut de metres, estant reservada als
set-cents metres, estant re- cadets, juniors, seniors i ve-
servada a les categories clink terans, comptant amb un total
ciació, benjamins, alevins i de vint-i-tres inscrits.
infantils. El triomf final absolut

	
S'imposà clarament a la

fou per n'Antoni Payeras dins general, sense forcar-se mas-
els al.lots, mentres dins les ni- sa, en Cristòfol Castanyer,
nes va correspondre a na Ma- sent na Margalida Bauça la
ria de Lluc Fiol. 	 primera dona classificada.

Per categories aquestes fo-
ren les classificacions: 	 Per categories, aquestes

foren les classificacions:
Iniciació femenina:
1 . - Genoveva Casasnovas. 	 Cadets femenins
2.- Sara Sanchís. 	 1. - Maria de Lluc López.
3.- Estefanía Sanchís

Cadets masculins
Iniciació masculina: 	 1.- Bartomeu Deia..
1.- Mario Rapado. 	 2.- Guillem Deia.
2.- Marc Bennassar. 	 3.- Denis Kosmaczewski.
3.- Andreu Rullan.
4. - Agustí López. 	 Juniors masculins

1.- Cristòfol Castanyer
Benjamins femenins:
	 2.- Joan-Jaume Marques

1 . - Francesca Payeras. 	 3.- Antoni Bisbal
2 - Eva Sanchís.

Seniors femenins
1. - MargairtaBauca.

Seniors masculins
1.- Josep Pomar.
2.- Sebastià Vicenç.
3.- Francesc Arbona.
4.- Joan Morro.
5.- Chano.
6.- Joan-J. Llobet.
7.- Angel.

Veterans femenins
1 . - Maria-Utisa Merino.

Veterans masculins
1.- Ramón Martin,
2.- Francesc Fiol.
3.- Robert OlecIón.
4.- Joan Quintana.
5.- Francesc Jimenez.
6.- Nicolau Garcia.
7.- Aviei Vidal.

Esperada victérla den Tidal Castanyer, que no arribá ni he "encalentrei
motoe' (Foto P. Pérez).

Grades a una esmerada prepared() i a una gran dedicació en Francesc
Fiol fou el primer veterà local classificat. (Foto P. Pérez).

Benjamins masculins:
1.- Hector Cledón.
2.- Gerard Muñoz.
3.- Antoni Pomar.
4.- Andreu Perez.
5.- Jaume Bota.
6.- Francesc Medina.

Alevins femenins:
1.- Maria de Lluc Fiol.
2.- Joana-Maria Quintana.
3.- Silvia Calatayud.
4.- Francesca Bautista.

Alevins masculins
1. - Antoni Payeras.

Infantils femenins
1. - Encarna Bautista.

Infantils masculins
1.- Joan Quintana.



3. Ma. Antònia Colom

5. Llucia Oliver

7. Catalina Arbona

9. Margalida López

MIQUEL NADAL PALOU
Candidat a Batte

- SANEJAMENT ECONOMIA AJUNTAMENT
- RECREIXEMENT PLATGES.
- EMBELLIMENT BADIA DEL PORT.
- CONSTRUCCIO NOVA RESIDENCIA.
- CREACIO COORDINADORA CULTURA I ESPORTS.
- CREACIO CONSELL MUNICIPAL DE LA JOVENTUT.
- WBRES DE TEXT D'EGB GRATIS.
- COL.LABORACIO I GESTIO EFECTIVA.
- REVISIO PGOU ARMONITZADORA.

10. Antoni Socias

12. Joan F. Calero

1 4. Ana Ma. Hernández

16. Margalida Vicens

1 1 . Esperança Jaume

13. Rosa Ma. Ferias

15. Guillem Florit

1 7. Gabriel Vidal

2. Guillem Mayo!

4. Joan Vidaria

6. Jaume A. Agulló

8. Antonl Segui

Molta palla ¡poc bessó
Es Pagés

SEMBLA MENTIDA

I Que a l'Ajuntament molts de funcionaris estiguin
contents de que torni el Secretan.

• Que altres estan ben preocupadets i no hi ha per
manco.

▪ Que "la venganza", en tots els aspectes i tots els
motius, "sera terrible..."

• Que s'orinal fa un bon servei, tant de dia com de
nit.

• Que si no l'empram per pixar, sempre el podem
rompre damunt el cap d'algú.

• Que el sergent de la Policia Local, no vagi a con-
cursar al tir de fona. Es un gran expert i no ho vol demos-
trar.

• Que "nadie me presta una escalera para subir a la
cruz" del Pont den Barona, perqué no hi es.

• La vergonya que feren passar als sollerics alguns
dels que anaven vestits de moros i cristians, el dia del Fi-
r&

• Que, a més d'escopetejar banderes i pancartes
dels diferents partits politics, encara diguessin que la
gent no els compren.

• Que per l'any que ve, millor si no hi haguessin es-
copetes. Sabem que tots els que en porten no són
iguals, hi ha gent responsable.

• Que a la cursa ciclista del dia de Sa Fira, en Joan
Oliver dories les explicacions en mallorquí.

• Que lo més curiós fou que un participant li digués:
"En castellano por favor". El cabreig que va agafar, fou de
lo més vistós. "Ele mi niño, ele, ele y ele!!!"

• Que els de l'Ajuntament, per una vegada en la vi-
da, es decidissin a posar la bandera de Mallorca a la pre-
sidencia.

• Que avui no parlem dels partits politics.
• Que engreixar sigui més facil que aprimar-se. Hi ha

un politic que s'aprima que as un "contento".
• Que "requiem por los que van a morir".
• Que les dificultats tornin petites amb el temps.
• L'amabilitat d ' algunes persones.
• La mala Ilet d'algunes  altres.
• La panxeta que ha posat n 'M.I.
• La quantitat d'inauguracions que s'han fet arreu de

l'illa, i a &Oiler no s'ha fet res.
▪ Que diumenge que ve dia 26, la Veu de Stoller

compleixi anys.

Billetet des des Port de Sóller
Un jubilós jubilat
ha trobat s' inspiració
dins es culet d' un tassó
i vos ha fet aquest glosat.
Si el trobau un poc salat
d'antuvi us deman perdó...

Quan un no té res que fer
troba temps per somiar
per cantar, per passejar

això es lo que us contaré.

Sense agafar cap drecera
muntant contra sa corrent,
arran arran de torrent,
vaig arribar a sa Figuera.

Ai.!Tenc més set que una esponja.
Vaig entrar dins can Bard,

i sa senyora em vá dir:
Au Miquelet, seu'te aqui,
an es sol, dins es jardí,
te fare un suc de taronja...!

Vaig descansar una estoneta
parlant amb donya Maria
(dona de gran simpatia),
ja s'havia fet mig dia

sortint, vaig prendre a dreta...

Per can Gordo i ca s' Hereu,
voltant de cap a can Baixo,
fent caminet, daixo, daixo,
passant per s' hod de sa Creu.

Girant s'esquena an es Nord
mà dreta cap a Ponent,
a sa má esquerra es torrent,

de cap an es Plà des Port.
Amb una bona suada,
caminant costa través
per dins mates i batzers,
fins a sa Torre Picada.

Damunt una carritxera
un caragol anava a Iloure

Va't aqui que es fot a ploure...
I em va agafar una pixéééra...!

Pixant davant la Mar Blava...
Respirant Pau i Repós,
allá Iluny veig es Cap Gros...

aprop, es Cap de sa...
MAL PENSADOTS 	 III

Port de Sóller, Firó de 1991. XICU

, —Un cavalier solleric que as-
segura que ja té el seu vot deci-
dit, vol agrair al consistori: "Enho-
rabona per l'asfaltat d'una sane
de carrers de dins el casc urbà.
Ara bé, la tasca no pot acabar
aqui. N'hi ha un altre grapat (Llu-
na, Victória, Cristòfor, Colom,
Cetre, L'Horta, Sta. Teresa, etc.)
que demanen a crits una nova
capa asfàltica. Esperem que lo
fet, sia tan sols una "primera fa-
se", seguida d'altres".

—Una jove lectora dels dos
setmanaris sollerics, li agradaria
saber una qüestió enrevoltada
per un cart misten: "El setmanari
centenari, va lançar a toc de
campanes, l'organització d'una
Taula Rodona pública amb tots
els grups politics. Dissabte pas-
sat vérem en un requadre de dita
publicació, un sorprenent cornu-
nicat anunciant la suspensió per
"dificultats d'organització. Crec
del tot imprescindible una aclara-
ció més convincent. Se de bona
font que el setmanari "Veu de
Sóller" no es va posar al davant

per no interferir l'anunciat inicial
del seu colega. Que passa real-
ment age Esper una resposta
convincent..."

* * *

—Un empleat d'hosteleria, ens
comenta: "L'altre dia, darnunt les
dotze del migdia, vaig presenciar
un "espectacle" lamentable. En
un bar d'Es Través, el carnió de la
merdera, estaba buidant un dipò-
sit. Els "efluvis" arribaven una
milla enfora, mentre els turistes
passetjaven amb una expressió
prou eloquent. No podien ha-
ver-se posat d'acord (propietari i
transportista) per fer aquesta en-
demessa, per exemple, a les vuit

—Una amable senyoreta que
viu en aquest mateix Carrer de
Sa Lluna, ens diu: "Una de les
més urgents millores que propo-
sana al nou Ajuntament, seria la
d'anivellar, davant el mercat, l'es-
caló de la via del tramvia. Aquella
zona, sempre saturada de transit,
es veuria notablement millorada,
amb l'eixamplament real del ca-
rrer. "Es urgent".

—Des del Port, una lectora del
nostre setmanari li agradaria de-

nunciar: "El torrent de Sa Figuera
l'altre dia va davallar pie de clo-
velles de taronja. Després vaig
saber que provenien d'una finca
on es dediquen a despatxar suc
de taronja als turistes. Lo loó del
cas es que just darrera d'aquesta
possessió hi ha un cartell que diu:
Prohibido Verter Basura. Vaja
exemple.. I'

—Tomant al tema dels carrers
en mal estat, de l'Horta rebem la
següent telefonada: El nostre ca-
rrer (Petensa F. Alcover), esta
impracticable i intransitable. He
vist camins de carro molt millors,
inclús qualque marjada. A veure
si s'Ajuntament no mos pren més
es pd... ni els diners i l'arreglan
d'una punyetera vegada!"

• • •

—Un senyor del Port, assegu-
ra: "Hi ha una pizzeria que té
connectat uns turns directament
a un arbre de davant el seu local.
Es una animaJada enxufar bombi-
llas a un arbre públic".

* • *
del demati?".

Asfalt - Acte Públic - Merdera - Mercat -
Tarongers - L'Horta - Bombilles

24 de maig del 1991 / Veu de SólIer
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En el debat politic de la Coordinadora de Joves

La participació del jove en la cultura i l'esport, a debat

G.M.

Per començar el debat,
moderat per Antoni Celia,
de la Coordinadora de Jo-
ves Cristians, els politics
van analitzar la situació ac-
tual plantejant propostes.

En aquest moment es
sentiren les següents fra-
ses: "manquen espais ade-
quats" (Verds); "hi ha una
part de la joventut molt viva
que organitza actes i una
altre que no hi participa"
(PP-UM); "l'endeutament
condicionaré la gestic!) futura
de l'Ajuntament" (lndep.);
'"manca planificado i una
coordinació entre els grups i
l'Ajuntament" (PSM); "en la

present legislatura s'ha fet
poc pels joves per manca
de doblers i d'infraestructu-
res" (CDS); "no crec que la
joventut no sigui participati-
va; mirau quants grups hi
ha" (PSOE).

Hi ha //oc per una polfti-
ca juvenil? fou el segon dels
temes tractats: "si un deu
per cent del que ja hem dit
s'hagués fet estariem al cel"
(Indep.); "si hi ha un coordi-
nador i unes argues sí serà
possible" (PP-UM); "un regi-
dor no pot muntar tots els
actes culturals i coordinar
els grups; ha de ser un fun-
cionari" (PSM); "el Consell
de la Joventut que propo-
sam no estaria dirigit per
l'Ajuntament sinó pels ma-

teixos grups" (PSOE); "ens
fa gràcia això de política ju-
venil; s'han de llevar els
sectarismes" (CDS).

El jove participa?

El tercer tema: com es

pot fomentar la participació
dels joves?.

"No proposam el Consell
de Joventut perquè no
s'han de fer sectors, sinó un
tècnic en cultura i el Consell
de Cultura Verda" (Verds);
"des de l'Ajuntament no

s'ha de dirigir la cultura ni
l'esport" (PP-UM); "aquest
serà un dels consistons
més joves de la histeria de
Sóller" (PSOE); "els joves
poden incidir en l'actuació
de l'Ajuntament des dels
grups on són" (PSM); "els
grups prometen però els jo-
ves no veuen res tàctil: què
han fet els politics que ara
surten?" (Indep.); "si no hi ha
una acció dels joves l'Ajun-
tament té poques compe-
tències" (CDS).

Servei militar

A instàncies del públic
es parlà també del món la-
boral i del servei militar. La
majoria dels politics creuen
que el servei militar no hau-
ria de ser obligat però des
de Sóller les Ileis no es po-
den canviar.

Alguns partits són parti-
dal-is de no enviar informa-
ció al Ministeri de Defensa
sobre el tema (Verds) o de
subvencionar els soldats
sollerics amb un sou de
deu-mil pessetes mensuals
(CDS).

En el debat sobre Política Juvenil organitzada
per la Coordinadora de Joves Cristians que tengué
Hoc el divendres de la setmana passada hi participa-
ren Nofre Bisbal (Verds), Isabel Alcover (PP-UM),
Bartomeu Colom (Independents de Sóller), Joan Ar-
bona (PSM), Miguel Nadal (CDS) i Ramon Socies
(PSOE). Els temes que es tractaren foren eminent-
ment els que afecten a la joventut de Sóller, malgrat
en algunes ocasions hi hagués intents per passar a
temes de política general.

PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA
Avul vespre a les 21 hores

Música en viu i ball de bot
A LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIO

FESTA
FINAL
DE CAMPANYA

Hi haura vi i pa amb coses.

Nacionalistes de Mallorca

El projecte d'embelliment
del Port, remès a Costes

J.C.

Després que l'Arqui-
tecte Municipal Lluís Gar-
cía—Ruíz ha realitzat una
sèrie de modificacions al
projecte d'embelliment
del Passeig Marítim del
Port, el projecte ha estat
remès aquesta mateixa
setmana a la Capdalia de
Costes.

Les modificacions rea-
litzades per Garcia—Ruiz
afecten sols al mobiliari
urbà.

De moment aquest
projecte sols pot ser tipi-
ficat com a un estudi. Per
tant, quan neixi jurídica-
ment com a projecte,
s'haurà d'estudiar la ma-

nera de financiació. Se-
gons les previsions ini-
cials el cost es pot situar
entre els 300 i els 400 mi-
lions de pessetes.

La majoria dels partits
politics manifestaren en el
transcurs del ple la seva
satisfacció ja que aquesta
obra suposa posar enca-
ra més problemes a la
construcció d'un Port Es-
portiu.

Amador Castanyer,
del Grup Independent, va
tornar acusar al batle de
falsificar les actes de les
Comissions de Govern, ja
que "la frase aquest pro-
jecte és una merda se
m'atribueix a mi quan
realment va ser dita per
un afire".
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Educació

Negativa del MEC a
posar un profesor més
al Fossaret

Entre 10 i 16
infants de
preescolar poden
quedar
al carrer

Redacció

Durant el mes d'abril l'es
cola des Fossaret obri el ter
mini de pre—matricula i fet e
recompte el nombre de solfi
cituds de plaça escolar pele
nivells de preescolar ha so
brepassat el méxim de placee
que el col.legi pot oferir.

Per aquest motiu i les ca-
racteristiques del Centre Es'
colar (Claustre de 3 profes-
sors imparteixen 9 classes a
més de dos nivells dins una
aula, i l'admisió d'infants de
tres anys) l'APA i el Claustre
de Professors sol.licità que el
MEC concedís un mestre més
per tal de poder admetre les
matricules previstes.

Negative del MEC

LA COOPERATIVA SAN BARTOLOME
Y

ONOFRE SALVA VICH
Invitan a todos los socios y agricultores de Sóller a la con-

ferencia, presentación y coloquio sobre el problema de los
cítricos: "La Fitoftora" (Goma).

La presentación-coloquio, la realizará el técnico de
Rhône-Poulenc Agro S.A., don Vicente Franch, en el salón
de actos de la Cooperativa, el día 29 de mayo de 1991 a las
20,30 horas.

Al final del coloquio se ofrecerá a todos los asistentes un
vino español.

Es comunicà la problemà-
tica a la Inspecció i aquesta
informé positivament a la Di-
recció Provincial, pert) agues-
ta refusé la petició d'enviar un
mestre més a dita escola
pública.

Ara, el Consell Escolar del
Centre s'ha vist obligat a apli-
car la Ilei i no admetre més
que alguns dels alumnes que
han sol.ficitad plaça; que-
dant—se fora de l'escola un 10
infants de preescolar i altres
sis que havien presentat la
inscripció fo—ra de termini.

Descontant del professorat

Els pares, conscients de la
poca oferta de places de
preescolar i de la importància
d'aquesta etapa educativa,
han mostrat el seu descon-
tent i han concertat una en-
trevista amb el director pro-
vincial per aconseguir una so-
lució. Els professors i l'APA
han manifestat a la premsa el
seu disgust per la decisió
presa per la Direcció Provin-
cial d'Educació.

Decori el seu Xalet, la seva Llar o el seu Apartament, amb les Cortines de:
mink:diver Equipament Têxtil Hosteleria

Botiga de Robes i Cortinatges cam ¡diver
"cm 

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 




