
Adjudicades les Vivendes
de Protecció Oficial

P.P.

En reunió celebrada el
passat dia 24 de febrer,
Institut Balear de la Vi-

venda (IBA VI) va aprovar la
!lista definitiva de perso-
nes admeses per a l'adju-
dicació de les 12 Vivendes
de Protecció Oficial que
aquest organisme públic
ha constriiii a Fomalutx.

La ¡lista està exposada
al tauló d'anuncis de les
Cases de la Vila des del
passat dia 19 de març. Les
persones disconformes
amb l'adjudicació disposen
d'un termini de 15 dies per
formular les reclamacions
que creguin oportunes
passat el termini, l'IBAVI
procedirà a l'entrega de les
vivendes.

En règim de venda

Tal corn informàrem en
el seu moment, tots els ad-
judicataris disfrutaran les

vivendes en règim de ven-
da a Ilarg termini i no en
regim de Iloguer, corn
s'havia temut en un primer
moment. Les persones
afortunades i la puntuació
de cada una són:

• Isabel González
Martínez, 350 punts.

• Antònia Amengual
Roig, 330.

• Immaculada Mayol
Bauzá, 300.

• J.J. Castarier Fe-
rriol, 280.

• Mateu Soler Sas-
tre, 280.

• Miguel	 Cladera
Moragues, 280.

• Josep Muñoz Gar-
cia, 270.

• Gaspar	 Barceló
Bernat, 270.

• Jaume	 Vicens
Ramon, 270.

• Joaquim Busquets
Alberti, 270.

• Joan Panteno Va-
lent, 255.

• Bartomeu Reynés
Mayol, 255.

Joan

Cristòfol Castanyer
guanyador de la

Milla en Pista

Impresionant demostració
de poder, velocitat i

intel.ligència al final de la
Milla disputada el passat

dijous, dia dinou, ene!
Velòdrom Municipal Son

Moix de Ciutat.
Cristòfol Castanyer,

contra tot pronóstic,
s'impose clarament

damunt el favorit
Fullana, mentres a 50

metres de l'arribada era
anunciada -pels altaveus-

la victòria de Fullana.

Amplia informació
a planes esportives Contra tot pronòstic derrote

al favorit Fullana
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Circulació

Passat demà es posa I
en marxa la reforma

circulatòria

darán al ciutadà a poder-se centrar millor dins el nou sis-
1Redocció

Per passat demà día 29, a partir de les 8 del matí, está
previst que entri en funcionament la nova reforma circula-
tória de la Vall de Sóller. El contingut i objectius d'aquesta
reforma ha estat publicada als mitjans de comunicació i
l'Ajuntament ha editat 3.000 plànols informatius que aju-

tema de circulació. A partir del primer día fins al cap de
una setmana, la Policia Local ampliará el nombre de per-
sonal al carrer per col.laborar amb el ciutadà.

Novetats

Divendres, 27 de Mare del 1992

Tal corn recull la instantenia, dimarts capvespre, el "Sea Cat" realitzti una oroya experimental al Port de Sóller. (Foto gentilesa Martha Derish)

Trasmediterrania estudia una iinia  ràpida Sóller-Barcelona

Podrem anar amb aquest vaixell
a la Península?

Com es habitual de cada any, el darrer dissabte de
març s'efectua el canvi d'horari d'hivern a estiu. En aques-
ta ocasió, el canvi s'haurà de fer la dematinada del dissab-
te: quan siguin les dues del matí, s'han d'avancar les agu-
lles del rellotge fins a les tres.

D'aquesta manera el sol sortirà i es posarà una hora
més tard: els matins farà fosca fins más tard, i els horabai-
xes seran más llargs. Aquest horari d'estiu tendrá vigencia
fins el darrer diumenge de setembre.

Cal recordar que de tota la reforma  circulatòria que
ara s'emprèn les novetats más importants són: La retira-
da del semàfors, les transformacions en vies d'únic sentit
de circulació dels carrers Bauzá i Cetre, el canvi de sentit
del carrer de la Rectoría, Gran Via, Romaguera, un bocí
del Carrer de Sa Mar, etc. El Carrer  Cristòfol Colom, en
canvi, serà de doble direcció com fins ara. D'entrada, i
segons va informar el Batle, aquesta reforma es purament
de prova i que tot es pot rectificar menys l'únic sentit del
Carrer de Bauze i la davallada per la Gran Via. La resta
podré variar si la experiencia no ho aprova.

El nucli central de la reforma es l'eliminació del semilfor i el
canvi de direcció de la Gran Via.

P. P.

La companyia Trasmediterrimia
está estudiant la possibilitat de crear
una línia rápida marítima que uneixi
Mallorca amb Barcelona. En aquests
moments, les possibilitats d'ésser finals
de línia a Mallorca es reparteixen entre
els ports de Sóller i de Palma, si be
l'obertura del futur túnel de Sóller podria
afavorir la candidatura del port solleric.
En aquest sentit, idó, l'establiment de la
línia estaria supeditat a la construcció

Fornalutx

de/túnel.
En qualsevol cas, sembla que la

companyia té la intenció de crear
aquesta línia d'aquí a un o dos anys,  si
aconsegueix els premisos correspo-
nents.

Maniobres al port

Dimarts d'aquesta setmana, als vol-
tants de les tres del capvespre, visite el
nostre port el vaixell "Sea Cat", del tipus
catamare, fabricat a la ciutat australiana

Alletisme

de Sidney, de 75 metres d'eslora i ca-
pacitat per 440 passatgers i 80 cotxes.
El vaixell entre en el port de Sóller, rea-
litzà un viratge i torne sortir immediata-
ment.

Aquesta embarcació podria ser el
prototipus experimental que la Trasme-
diterrenia ha fet servir corn a prova pel
futur funcionament de la línia i també
per comprovar el seu rendiment. El vai-
xell es capaç de desenvolupar una ve-
locitat de 35 nuus per hora, de manera
que el trajecte Sóller-Barcelona es po-
dria realitzar en unes tres hores.



Molta Palla Poc Bessó
Es Pagès

SEMBLA MENTIDA:
• El divorci d'aquells dos de sang blava de

per Inglaterra.
• El preu del vinagre.
• La culada que s'han fotut els turistes amb

aquesta plogudeta.
• Que normalment la raó no és tota d'un.
• Que normalment, quant són dos, no la té

cap. Sols la tenen a mitges.
• Que el primer dia que la Policia Local va uti-

litzar el radar va fer dos rodets de fotos.
• Que el primer es va rompre i el segon es va

velar.
• Que els convendría més Hogar en Det.
• La tristor de dinar a les 16 hores.
• La tristor de no dinar, que és pitjor.
• Que amb la nova reforma circulatòria, si el

senyor Rector vol anar a Plaça, hi haurà d'anar pel
Convent.

• Que si fa la volta pel Convent passarà per
davant la competència.

• Que D. José Ma. Sicilia va sortir amb la se-
va. Va construir l'estudi que Volia.

• Que l'estudi sembla uns cestadors, però
ben fets.

• Que a Barcelona és el lloc del món on es
parla menys el català.

• Que l'any 1989, quan hi va haver la mogu-
da política, donaren la culpa a Manuel Pérez.

• Que ara, l'any 1992, hi ha moguda i ell no hi
és. Que passa?

• Que segurament no era culpa seva, o al
manco tota.

• Que ara, per dir que una cosa dura molt,
diuen: "Això durará més que el túnel de Sóller".

• Que jo, al pas que anam —van—, no el veuré
acabat.

• Que ara contin per kilos i no per trullades.
• Que si algú vol el titol de pagès, está en

venda.
• Que el vendré per baix preu.
• Que es podrá pagar a terminis.
• A trenta, seixanta i noranta. Anys és clar.
• Que ningú sigui indispensable.
• Que a més d'esser dispensables, molts son

inútils.
• El puta canvi d'hora.

La setmana
Santoral

Dia 27, divendres: Sant Fileta,

Santa Leda

Dia 1 d'abril, dimecres: Sant
Uucia i Marcià

Dia 2, dijous: Sant Francesc

de Paula

Contornar!

L'abril es el mes en
que la vegetació reviu i
s'obren les flors: dad  que
els llatins l'anomenessin
aprilis, terme que enclou
la idea d'obrir. El primers
dies d'abril són conside-
rats corn els més rufols i
agres de la primavera i,
segons el dir de la gent,
no són pas dies d'abril,
sinó els més durs del
marc.

Els qui pateixen malal-
ties cròniques cal que va-
gin en compte perquè,
segons opinió popular, la
mort passa comptes de la
hivernada. Pelito els qui
aconsegueixen passar
aquest mes tenen asse-
gurada la vida per tot
l'any.

Sortejos

o en
5111:111

Sorteig d'al& dijous,
dia 26 de març

12	 26	 27
39	 42	 49

C.6 / R.0

Ii
o [ECU

Dijous,26marc 	 3621

Dimecres,25març 	 15243

Dimarts,24man 	 87.842

Diuns,23març 	 99.833

Divendres,20 I II

(Serie I
	87.001

VEUS ROCKERES

La revista Esclat
dedica un número al

pop i rock solleric
A principi de mes, i ja

falten pocs dies, es posa-
ra a la venda un especial
de la revista sollerica
Esclat. El número 2.000,
el quatre cronológica-
ment, estarà dedicat
quasi del tot a la música
pop i rock feta a Sóller i
Deia durant les decades
deI60i 70.

Serà un retroba-
ment amb Los Amos,
Off beats, Sex Beatles i
altres i será una pre-
sentació de grups sor-
gits fa poc, corn Ben
Fotuts. A més, la venda
de la revista inclourà una
gravació inèdita dels ja
històrics Offbeats i els
seus successors, Sex

Beatles. Per tant sera
música per escoltar i Ilegir
que podreu trobar a Ca-
labruix.

El simpbtic fanzine
undergraund Esclat se
marca una altra fita de 32
pagines en les quals
també podreu trobar un
Ilarg estudi del fenómen
ovni, article que tendrá
continuitat amb un segon
dels objectes voladors no
identificats vists a la nos-
tra vall.

Esclat dedica, sobre-
tot, les seves pagines a la
creació literaria i al món
de la música d'avui.

Jaume-de-Sastre

El Temps
Estació de Sa Vinyassa

"No hi ha març sense
neu, ni sense
marr de Déu"

Temperatures	 Pluja
Máx. 23,8 dia 21	 3,1 litres dia 23
Min. 4,6 dia 25	 2,7 litres dia 24

3,0 litres dia 25

Ningú haguera dit el cap de setmana passat
que el temps hagués de fer un canvi tan radical.

Així ha estat, després d'uns dies primaverals
amb temperatures quasi caluroses al centre del dia i
quant per uns dies quasi ens va fer oblidar encen-
dre la foganya, ara hem anat acap a l'hivern més
dur.

Efectivament dilluns passat ens arribar l'anun-
ciat canvi de temps, si be ens ha donat molt poca
pluja fins ara, el que si ha estat espectacular és la
baixada de les temperatures provocant un ambient
típic de ple hivem, fins hi tot la neu ha fet acta de
presència a partir dell nous cents metres d'altitud.

Segona les previsions aquest temps ens podria
perllongar fins a final de setmana.

Dreta veu
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Llums - Pudor - Clots -
Voravies - Oficina des Port

Una senyora de foravila, que viu al Camí Vell de Sóller
al Port, darrera el Monument, es queixa fort al telèfon
d'aquesta redacció perquè el seu carrer a més a més de
semblar un torrent no té cap Ilum i és molt fácil pegar de
morros. Demana de l'Ajuntament que també pensi amb
els de foravila.

Una altra cridada apunta si la Depuradora sempre ha
de fer la pudor que fa aquests dies. "T'aixeques amb una
vomitera que no pots aguantar. Si arribam a s'estiu amb
aquestes oloretes no sé si podrem resistir".

* * *

Un altre carrer sense Ilum. Vora el Cementen. Carrer
Germanes Casasnoves. També és una cridada per fer
recordar a l'Ajuntament que ja está bé de no recordar-se
d'ells.

* * *

I a continuació una veu de Fornalutx que paga im-
posts. Diu al bathe de la localitat germana que ja és ben
hora d'arreglar el torrent del mig del carrer. Quan diu el
torrent del mig del carrer es refereix a les obres del cla-
vagueram que ha deixat unes siquiotes sense tapar i un
infant hi pega de morros dins. "Aquests obres havien de
durar uns dies, ja fa setmanes que duren i van per Ilarg"

I afegeix: "El batle passa de tot: dels vells, dels in-
fants..."

• * *

On és l'Oficina d'Informació i Turisme del Port? Els tu-
ristes es despisten i es perden per dins l'Escola.

* * *

Una mare de familia, fa anys nina des carrer d'en ca-
rrer Real, ens crida emocionada. "A la fi arreglen ses pe-
dres de ses voreres i tot queda molt maco. Enhorabona a
s'Ajuntament i dues besades ben fortes an ets hornos de
sa Brigada".

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Cluna, 7 — Teléfono 6301 32

Sant Jaume, 7— Teléfono 631286
FABRICA: I//eta, 48- Con Toba/et- Tel. 630651

JARDÍ DE
LA INFANCIA
STA. TERESA
"ES PETITS"

Comunica a tots el pares,
que aquesta guarderia s'obri

de les 7 del matí
a les 7 de l'horabaixa

i el preu es de 7.000 ptas.
cada mes.

El men¡ador esta obert tot l'any
i el preu és de 8.000 ptes.

Per a més informació tele fonau al
63 30 85 de 7 a 9h.



"Un raig
de sol
dins

es cor"

Miguel Amengua! X iau

No som amp ni senyor,
ni mestre ni majoral.
No tenc bens ni capital,
ni una oliva... ni un murtó.

No tenc res, però me'n fot
tenc es meu cor molt sensible,
ben obert i disponible...
I, amb aix6 jo ja ho tenc tot...!

No tenc ni hort ni olivar,
no tenc porxo ni porxada,
ni uns gavilans ni una aixada,
ni un terròs a esterrossar...

No tenc res, però me'n fot,
gens d'envega ni ambició,
tenc es cor pled'il.lusió..
amb això jo ja ho tenc tot!

No tenc cavall ni tenc mul,
no tenc ase ni somera,
ni gabia, ni cadernera...
Ni... ni un clau per gratar—me es cul...!

No tenc res, però me'n fot,
es somriure d'un infant
deixa es meu cor ple d'encant...
I, amb aix6 jo ja ho tenc tot...!

De doblers no en tenc, ni un sou,
tampoc tenc taula posada
per pagar una mossegada...
i tenc rés més fam que un trinxet nou!

No tenc res, però me'n fot...
Quant sent cantar es rossinyol
tenc es meu cor en clau de sol...
I, amb això jo ja ho tenc tot!

Déu no me va forrar d'or...
me va fer mes gran mercé
quan va pensar a posar—me
un raig de sol a dins es cor...!

No tenc res però men fot,
Déu me va fer glosador
per fer—vos qualque cançó...
iamb això jo ja ho tenc tot!

Sempre gojós i content
amb delit i bona humor...
Pens que em varen fer amb amor...
I per mi em feren riguent

No tenc res, però ho tenc tot,
davant Déu, Nostro Senyor,
ets amics, la Creació,
jo me sent ben petitó...
Perquè d'això no me'n fot  I 

Col.laboració

No news, good news

Registre Civil

Mes de febrer
Neixements
SOLLER

• Antoni Jofre Vangeite
• Antoni Jiménez Marroig
• Sonia Fernández Luzón

DEIA
• Marina Sales Jiménez

Matrimonis
SOLLER

• Miguel Barcenas Romero
amb Margarita Millar) Castañer

• Bernardo Cifre Garau amb
Catalina Maria Gelabert Colom

Defuncions
SOLLER

• Encarnación Hernández
Sánchez

• Gabriel Arbós Mir
• Catalina Fuster Aguiló
• Nicolás Díez de la Con-

suegra Cortina
• Erika Irgard Scheiffler

Viehweger
• Antonio Vicens Vicens
• Juan Bautista Ferrer Morey
• Bernardo García Toledo
• María Calaf at Coll

DEIA
• Francisco Barba Fernández
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Glosa Nota de premsa del Grup
Independents de Sóller

Davant les noticies (in-
correctes algunes d'elles)
aparegudes aquests dies
a la premsa, sobre els de-
saventurats fets ocorre-
guts al nostre Ajuntament,
els INDEPENDENTS de
Sóller volem donar la nos-
tra versió i manifestam
que:

El grup INDEPEN-
DENTS DE SOLLER corn a
integrants del Pacte de
Govern amb igualtat i corn
a responsables de l'àrea
d'OBRES I URBANISME,
férem unes gestions, fruit
de les quals sortiren unes
propostes per a començar
a resoldre dels problemes
que el municipi té pen-
dents amb les urbanitza-
cions (no n'hi ha cap
d'entregada, i moltes te-
nen greus problemes d'in-
fraestructura, aigua pota-
ble, clavegueram, asfalt i
voravies) i també un pro-
jecte urbanísfic que re-
soldria els problemes de
tràfec, aparcaments, vi-
vendes socials, i equipa-
ments, tant esportius corn
de serveis al nostre poble.

Que aquest pla, que
hem anomenat "SOLLER
93" inclou unes actuacions
dins terrenys privats i de-
senvolupades per empre-
ses privades. El paper de
l'Ajuntament consistiria en
actuar corn a Arbitres, faci-
litant l'operació, aconse-
guint importants compen-
sacions econòmiques, tan
necessaries pel Poble.
Aquest pla mai ha estat
discutit, però si que to-
thorn ha manifestat el seu
agrad.

Que tots els problemes

han aparegut quan el
PSM, amb el Batle al front,
es van negar a discutir la
solució a les urbanitza-
cions, i principalment a
l'anomenada BENS
D'AVALL.

Que en justicia, nosal-
tres tenim tot el dret a fer
les nostres propostes i a
exigir la seva discusió, ja
que corresponia plena-
ment a les arees que nol-
tros gestionàvem.

Divendres dia 13 (sera
pel número) es va fer una
reunió conciliatòria junt
amb els caps dels partits
del pacte, per trobar una
solució a "l'impasse". Els
INDEPENDENTS acepta-
rem una proposta del cap
del PSOE, Joan March, en
el sentit de concedir una
moratoria de 15 dies al
terna, i mentre tant, de-
manar un estudi a l'equip
que fa la revisió del PGOU,
que fou elegit per unanimi-
tat i per tant, acceptat per
tots.

Que quan creiem ha-
ver trobat un indici de so-
lució, aquesta no fou
aceptada pel PSM ni tarn-
poc pel PSOE, i donarem
per acabada la reunió. Pe-
r?) els altres tres grups se-
guiren parlant, i amb
"NOCTURNITAT I ALE-
VOSIA" decidiren la nos-
tra destitució, suspensió
de competencies, rompre
el pacte, i tot això, sense
dir-nos res.

Que el Bathe, que mai
volia fer feina en dissabte,
aqueixat d'un "STRESS"
constant, va trencar el seu
ritme per anar a firmar les
destitucions, i ho posa en

coneixement de la prensa,
i tot això sense dir-nos res,
per tal d'evitar tota possi-
ble reacció nostra.

Que creim que si el
Bathe, que ho es gràcies
al nostre vot, no volia
governar més amb nol-
tros, el que havia de fer,
seguint les més elemen-
tals normes d'ETICA, era
disoldre el pacte i DIMI-
TIR, permetent o intentant
un altre pacte estable que
fes l'Ajuntament governa-
ble.

Que amb aquesta me-
sura, el PSM—PSOE—CDS,
varen incomplir el pacte
d'igualdat que ells matei-
xos firmaren amb noltros, i
aferrant-se a la "poltrona",
feren de les seves fir-
mes paper banyat, con-
vertint-los devant els nos-
tres ulls en "HOMES SEN-
SE PARAULA", política-
ment parlant, es ciar.

Que es una [lastima
que els fanatismes polítics
estiguin tan tragicament
de moda avui en dia a tot
arreu del món.

Que el poble de Sóller
no se mereixia aquesta
pallassada.

QUE EL GRUP INDE-
PENDENT no pensa per
ara, en proposar "MO-
CIONS DE CENSURA" ni
en desestabilitzar l'Ajun-
tament i creim que això
sols esta dins l'esperit dels
que ho manifesten.

Que els INDEPEN-
DENTS DE SOLLER volem
donar les gracies al poble
solleric per la seva pacien-
cia. GRACES.

INDEPENDENTS DE SOLLER

Aquest vell aforisme del peno-
disme anglosaxó sembla d'allò més
oportú i escaient durant aquests
dies tan atribolats. La típica i tòpica
"espiral informativa" sembla corn
estrenyida davant l'allau de dissor-
tats esdeveniments que sacsegen
el país i l'opinió pública. Hem arribat
a un punt en que horn agafa el diari
o escoltam l'últim butlletí informatiu
amb una certa prevenció, amb una
certa recança davant l' última, penúl-
tima desgraciada noticia. Així, el
breu parèntesi entre cada mala no-
va es el respir necessari i quasi im-
prescindible per a pair, si es que ai-
x6 es possible, aquestes indesitja-
bles informacions. No news, good
news.

Algú, però, podria replicar
aquest plantejament i afirmar que
tot plegat es tracta d'un fals debat,
o un debat molt relatiu i discutible,
entre el que considerem bona o ma-
la noticia. Un exemple extret de la
premsa diaria: "La venta de drogas
se traslada a Marratxí por el acoso
en Palma" (El Día 16, 20-2-92), titu-
lar que fàcilment podria donar lloc a
un triomfal i optimista "El acoso poli-
cial obliga a los traficantes de dro-
gas a abandonar Palma". Algú, fins i

tot, podria anar més enllà i dir que
no es tracta tant de la valoració que
cadascú, periodista o lector, faci o
pugui fer d'un determinat succés
corn de la dificultat per a aturar-se
uns instants i reflexionar sobre un
assumpte en particular.

El fluix de dades, informacions i
opinions emes cada dia pels dife-
rents mitjans de comunicació es tan
abundant i accelerat que molt so-
vint aquesta voluntat queda en una
ben intencionada, ingenua i inútil
temptativa.

L'absència de noticies es un
remei no només transitori sinó que,
a més a més, té dues importants
contraindicacions. Una, produeix un
angoixant síndrome d'abstinència
en tots aquells que ens declarem,
malgrat tot, addictes a l'actualitat,
seguidors inquiets i sempre encu-
riosits de l'estela de la vida. I dos,
provoca una molt desagradable se-
quedat de boca a la premsa local,
tan necessitada d'aigua fresca amb
la qual alleujar les seves goles crò-
nicament eixutes.

No news, good news. Vade re-
tro!

Apolinar Gómez

Ca Nostra



Dues ràdios solleriques, Radio Envit i Truci Radio La Luna, amb dos equips
considerables de col.laboradors, han estat obligades aquesta setmana a aturar les

emissions ¡a desmuntar els equips degut a l'estat d'il.legalitat. Els responsables
d'ambdues emissores consideren que l'actual llei és injusta i ho justifiquen dient que

no perjudiquen ningú. La solució més idònia per combatre la seva il.legalitat es la
municipalització.

Part de la directiva de Ródio Envit i Truc en el transcurs d'un programa del passat cap de
setmana. Taula de comandaments de la Radio Envit iTnlC.

L'Ajuntament interessat en crear-ne una de municipal en el futur, desvinculada de totes

Les ch s radicsJ de	 1 i, biìg _46,4_, a ta.

Deseado Mongeot creu
que després del

tancament vendrà
una inspecció

"Radio La
Luna"

pensa obtenir
titularitat
municipal

G.M.

Deseado Mongeot,
president de Radio La Lu-
na també s'ha vist afectat
per la decisió de l'Adminis-
tració i ha hagut d'aturar les
emissions.

El responsable de Radio
La Luna creu que en prope-
res setmanes tendrá lloc
una inspecció exhaustiva i
que l'autoritat competent
tancarà aquella emissora
que no tengui els aparells
en condicions.

Qualitat

Deseado Mongeot creu
que aquella que estigui mes
qualificada de les dues que
actualment existeixen será
reconeguda per l'Ajunta-
ment i automàticament ob-
tendrá titularitat municipal i
será legal.

Igualment ha afirmat que
l'Ajuntament está interessat
en la creació d'una ràdio lo-
cal i que aprofitarà aquelles
instal.lacions que es trobin
en unes condicions més
idònies.

Setanys d'existència

Radio La Luna es fundà
l'any 1985. Actualment tenia
emissió continua i unes 25
hores de programació prò-
pia repartida en tres dies fo-
namentalment. L'equip era
format per 10 persones.

1

1
•L'OMP_ SL	 PE!,

ALLER PAU i MAR Ti
NO PASSEU MES FRED!!

JA TORNAM SERVIR GAS-OIL
PER CALEFACCIO A DOMICILI

Cridau als telèfons 631462 6 630387

TRANSPORTS C. SASTRE

FERRETERIA

TECNOLOGIA ALEMANA
LES OFRECEMOS —Exposición y venta.

—Servicio de taller y recambios.
—Reparaciones en garantía.

LOS PROFESIONALES DE LA RED 1S- PEL
C/. Sa Mar, n ° 128- Telefono 633450- SOLLER

MIMBRERIA

Cl. Sa Lluna, 52. Telf. 632077 — 07100
SOLLER (Mallorca)

10% Dto. en muebles comedor, dormitorio,
jardín, bario, etc.

15% Dto. en artículos de decoración,
cestería, etc.

LñI
PK:61,4
1_LICJ

Calle Luna, T2 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47
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G.M.

Les dues emissores de radio existents a Sóller
reberen la setmana passada una carta del Minis-
teri d'Obres Públiques signades per Ramon
Aguiló ordenant el seu tancament i el desmante-
Ilament dels equips en un plac de deu dies que
ahir es cumplí. •

Segons el comunicat de l'Administració les
emissores es troben en situació d'il.legalitat reme-
tent-se la llei aprovada pel Parlament l'any 1987.

Roda de premsa de Envit i Truc

La junta directiva de la Radio Envit i Truc, de
carácter parroquia], va explicar dilluns en roda de
premsa la situació actual de l'emissora i les pers-
pectives de futur.

Inaugurada la primavera de 1988 després
d'un temps de proves, Radio Envit i Truc ha
-passat per diverses etapes, sempre dins la il.lega-
litat. L'Ultima es va iniciar dia 6 de desembre del
1991 amb un equip que actualment es situava
entre 50 i 60 components, 24 hores de programa-
ció repartits en quatre dies i 23 programes de te-
mática diversa.

La Junta Directiva es conscient que la seva si-
tuació es contraria a la llei que especifica que les

ones són propietat de l'Estat, pero creuen que la
llei es injusta i itlógica ja que amb les seves emis-
sions no interfereixen emissores legals.

Segons Radio Envit i Truc la llei ampara sols
radios comercials i radios municipals.

La possibilitat de muntar una radio comercial,
continuen, és mínima perquè es requereix un ca-
pital considerable.

No obstant la possibilitat d'organitzar una ra-
dio de caràcter municipal la veuen viable.

Parla el batle

A aquest respecte el batle de Sóller Joan Ar-
bona ha manifestat que l'Ajuntament té pensat
muntar una radio municipal en el futur, però con-
sidera que actualment hi ha molts problemes que
mereixen l'atenció dels polítics i ha declarat que
es un projecte que está en un segon pla.

El batle Arbona ha dit també que econòmica-
ment i organitzativament l'Ajuntament no es veu
amb forces per iniciar la posta en funcionament
d'una radio. La radio, en tot cas, estaria desvincu-
lada de les existents.

Radio Envit i Truc ha mantengut converses
extraoficials amb el batle i diversos regidors del
consistori sobre la possibilitat de crear una radio
municipal. Ara, després del tancarnent de la seva
emissora, creuen que els tràmits s'haurien d'acce-

lerar per tal que Sóller pugui disposar prest d'una
radio legal.

La radio es necessària

La directiva de la radio parroquial veu amb
bons ulls el projecte municipal i el qualifiquen de
necessari per cobrir les necessitats d'una pobla-
ció de més de 10.000 habitants i per satisfer l'afi-
ció d'una quantitat considerable de joves interes-
sats en fer programes.

Això no obstant l'objectiu de Radio Envit i
Truc mai no ha estat el de municipalitzar-se. La
carta d'identitat de la radio es  pròpia d'una radio
parroquia]. De fet l'emissora sorgí arran d'un grup
de joves cristians que acabaven de rebre el sa-
grament de la Confirmació i volien continuar en-
grescats en un projecte comú alentats pel consi-
liari Mn. Rafel Horrach.

Desvinculació

De fet han afirmat que si es crea una radio
municipal hauria d'estar desvinculada de qualse-
vol emissora existent anteriorment.

La Junta Directiva de Radio Envit i Truc rei-
vindica una llei complementaria a l'existent de
1987 que protegeixi jurídicament radios no muni-
cipals ni comercials.



El tema deis sous deis regidors
enfronta majoria i oposició

a Fornalutx

La majoria municipal feu bons  els pronòstics, i els pressuposts del 1992 s'aprovaren per majada.
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Pessetes
Imposts directes 	 8.237.659
Transferencies corrents 	 6.858,761
Taxes 	 4.462666
Imposts indirectos 	 4 021.361

...,,thgressQspotrimonials 	 553.218
'IlitisieténdeS de capital 	 2.000

Passius financers 	 11.568.774

TOTAL 	 35.704.168
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Després d'escoltar, del Secretan  Fran-
cesc Rullán la lectura del pressuposts pen-
dents d'aprovació, el Batle Jordi Arbona
dona la paraula a l'oposició formada per
COS, PSOE i Independent perquè expressa-
sin la seva opinió respecte de les directrius
econòmiques que s'aprovarien pocs mo-
ments després sense el seu suport i sols
amb els vots de la majoria governant PP-UM.

Antoni Arbona - CDS - tingué la primera
intervenció, on es queixà de l'augment de  les
pagues dels regidors que, - segons ell -, ha-
vien augmentat un 90 per cent. "Jo - digué
indignat - l'any passat vaig guanyar 50 mil
pessetes i el Batle en va sortir per 500 mil
pessetes. El total pressupostat per pagues
de regidors de l'any passat era de 958 mil
pessetes i per enguany heu passat a 1.650
mil pessetes. Aixó ès massa".

El Batle contesta que les hores  més ba-
rates de tota la Corporació eren, sens dubte,
les seves, ja que malgrat cobras més, també
era i no de poc el que más hores hi dedica-
va.

Joan Alberti - Independent - va defensar
la postura de l'oposició indicant que si tots
els regidors estimaven el poble no podien,
de cap de les maneres cobrar aquests
doblers. Aixi mateix va acusar al Batle d'ha-
ver cobrat, l'any passat, 360 mil pessetes de
sou, més 240 mil pessetes de dietes.

El Batle, amb una cama damunt l'altra, es
defensava dient: "Joan, el teu company Toni
Arbona ha cobrat feines que no ha fet i jo no
vull anar a Palma de franc. D'altra banda, mi-
ra com són les coses, que quan a finals
d'any vàrem cobrar, el teu company Agustí
Serra - PSOE -, va trobar que era molt i di-
gué: "Això ho hem de cobrar cada més?".

Agusti Serra: "Jo no he vingut aquí a

discutir el meu sou, jo sols vull saber qué
penses dins tu - al Batle perquè això si que
me preocupa. Del meu sou en puc prescin-
dir".

Jordi Arbona - Batle -: "El que jo pens no
ho sabrás perquè no t'ho diré. No t'interessa
per res. Aquests doblers de sous pels regi-
dors els hem posat perquè la Federació de
Municipis aixi ho diu. El vostre problema ha
vingut no perquè trobeu que s'han adjudicat
massa doblers, sinó perquè voltros cobrareu
manco per estar a l'oposició. Aixe, si que us
ha fet mar.

Toni Arbona volqué apuntar que ell no
treballava a l'Ajuntament pels doblers: "la
oroya la tens que l'any passat vaig posar el
meu sou a la disposició de l'Ajuntament".

Batle: "Si que li posares, però jo no el vaig
veure. De totes maneres aixó ha d'esser així
perque jo cada any hi perd i no vull fer feina
per vint duros l'hora".

El terna continua i Joan Alberti va trobar
que el pressupost de Cultura - 400 mil pes
setes - era molt poc i va demanar que
s'augmentás. Discutint i discutint,  Agustí
Serra feia convidades a tots als presents a
Ilegir el que escriuria - ès de suposar que al
Setmanari Sóller - referent a tot el què va
succeir. A un moment donat, l'escalfada va
ser tant torta que deixaren de banda els
pressuposts i es barellaren per la feina de la
carrossa -de la Beata.

Jordi Arbona digué que el tema passava
a votació i queda de la següent manera:
Pressuposts: PP-UM 4 Si; CDS, INDEPEN-
DET i PSOE, 3 No. El tema de personal va
tenir el supon de tot el Consistori.

Un cop votat el Batle digué amb una bo-
na rialla: "Tanmateix jo ja ho sabia: sempre
guanyam!".

ESTAT D'INGRESSOS

Un préstec per onze
milions i mig

La partida més important, pel que fa als ingressos, és la
d'imposts directes, on estan incloses les entrades per l'Im-
post de circulació de Vehicles, per valor de 1.200.000 ptes., i
el nou Impost sobre Béns Immobles, que substitueix l'antiga
contribució urbana, rústica i pecuaria, amb un total de
5.035.659 ptes.

Segueixen en importancia les transferències de diner
procedents de l'Estat central, de la Comunitat Autónoma  i del
Consell Insular, ja sia per manteniment del Jutjat, per a la
prestació de serveis socials o per participació en els imposts
estatals.

Quatre milions d'obres

Pel que fa a taxes, les más crescudes són les que es re-
captaran per la prestació dels serveis d'aigua potable
(1.500.000 ptes.), recollida del ferns (754.000 pts.) i xarxa de
clavagueram (400.000 ptes.).

Seguidament els imposts indirectes, sobretot les taxes
per llicències municipal per obres particulars, a través de les
quals es pensa recaptar la xifra de quatre  milions de pessetes.

Finalment, els ingessos per explotació del patrimoni as-
cendeixen a 553.218 ptes., que procedeixen especialment
l'arrendament de les pastures i esclata-sangs de Sa Comuna.

El préstec de l'any passat

Per tal de quadrar el pressupost, el consistori es veurà
obligat a subscriure un emprèstit bancari de 11.568.774
ptes. Sol.licitada l'opinió del batle respecte a l'elevat muntant
d'aquest crèdit, Jordi Arbona ha manifestat a Veu de Sóller
que "s'ha de tenir en compte que l'any 1991 estava previst fer
un préstec de quasi nou milions i, en darrer terme, no va ser
necessari". D'altra banda, Arbona manifestà que estava inten-
tant aconseguir ajudes addicionals a través del Govern Balear
"i confii —digué— que podré rapinyar sis o set milions per en-
guany".

El Batle cerca financiació a través del Govern
Balear

Aigües brutes,
poliesportiu i

informatització, principals
inversions per al 1992

P.P.

El pressupost ordinari de l'Ajuntament de Fornalutx per
al present any 1992 presenta corn a notes més

remarcables l'increment global en 3.996.119 ptes. més
respecte al 1991, la ncessitat de subscriure un préstec

per equilibrar les despeses, i els 14.798.061 ptes. que es
destinen a inversions reals per part de l'Ajuntament.

Amb questa quantitat s'executarà la primera part de la
xarxa de clavagueram i aigua potable a la població, que

no ha pogut fer-se enguany, i  la conclusió del
poliesportiu descobert de Sa Rutlana, si el Consell

Insular acorda incloure el projecte en el Pla
d'Equipaments Esportius per a l'any 1992. El pressupost
total, que procuram desglosar a continuació, ascendeix

a 35.704.178 pessetes.

El Batle cobrara una gratificació de 30.000 ptes. cada mes, vuit mil  más
que l'any 1991.

ESTAT DE DESPESES

Pessetes
Inversions reals 	 14 798.061
Person*. 	 13.248.681
Bens seiiteis 	 5.157.144
Transferendes corrents 	 2.380.838
Passius fi nancers 	 119.444

TOTAL 	 35.704.168

Es mantenen els
mateixos serveis que

rally 1991
Pel que fa a les despeses, el capitol és  important és el que

correspon a inversions reals, amb 14.798.061 ptes. Aquesta
quantitat, que suposa el 41 % del pressupost total, sera inver-
tida en reafitzar les obres següents:

• Primera fase del sanejament;  és a dir, la connexió de la
part baixa de la població a les xarxes de clavagueram i aigua
potable.

• Segona fase del poliesportiu descobert de Sa Rutlana;
o sigui, l'enllumenat i embelliment general, i així corn la segona
pista de tennis.

• Adquisició dels aparells informatics necessaris per po-
sar al dia les oficines municipals.

• Compra d'un compressor per ala brigada municipal.

El 37 % pel personal

El següent capitol de despeses és el de personal, que
consta d'una partida de 1.656.658 ptes. per gratificacions i
dietes dels membres del Consistori, i 11.592.023 pts. per sala-
ris del personal municipal, inclosa la seguretat social. Aquesta
partida importa la suma de 13.248.681 ptes., equivalent al 37
% del pressupost.

El manténiment dels serveis corrents —aigua potable,
recollida de ferns, clavagueram, etc.— costara poc menys de
cinc milions de pessetes, més altres 400.000 ptes.  que es de-
dicaran atestes populars.

Serveis socials

El darrer capitol correspon a les transferències que fa
l'Ajuntament als altres organismes oficials per a la prestació
de determinats serveis, corn són l'extinció d'incendis, el convi
informàtic amb el CIM, el conveni amb l'Ajuntament de Sóller i
amb el CIM per a la prestació del servei d'ajuda a domicili, el
Pla de millora de Façanes, o la quota a la Federació de Muni-
cipis.

-11nIimat -simor



Associació Sollerica de Cultura Popular

P.P. volupar una activitat cultural,
educativai social".

Propers actes

Molts actes culturals commemoraran
el Xé. aniversari de la fundació

Els actes commemora-
tius s'iniciaren dissabte pas-
sat amb un concert de gui-
tarra que cronicam apart, i
es prolongaran fins el mes
de juliol: concerts, conferén-
cies, glosades, exposicions i
taules rodones omplen un
atapeit programa d'actes
que conclourà amb un reci-
tal de cançó i fi de festa al
carrer.

"Estam molt satisfets"

A preguntes de Veu de
Salar, Guillem Bemat ha
manifestat estar molt satis-
fet de la feina realitzada,

sobrctot en uns anys que la
cultura institucional era ine-
xistent: "Hem sup/it durant
molts anys —ens digué— una
saquera cultural per part de
l'ajuntament.

D'una banda, aqueixa
manca de suport ens ha
creat greus problemes eco-
nárnics però, d'altra banda,

ens ha permès fer el tipus
de cultura que hem volgut, ,

sense imposicions politiques
de cap classe".

Guillem Bernat expressa
el seu desig de continuar la
tasca començada deu anys
enrere "i seguir donant ca-
buda al casal de Can Dulce
a tothom que vulgui desen-

El nostre setmanari pro-
curara anunciar per anticipat
i cronicar oportunament els
actes que se celebrin.

De moment, les pròxi-
mes activitats seran les se-
güents:

• Dia 4 d'abril, confe-
rencia de mossèn Barto-
meu Mulet Ramis sota el ti-
to! "Els teixits a Mallorca als
segles XVIII i XIX".

• Dia 2 de maig, glosa-
da de picat. Els participants
estan encara pendents de
determinar.

El president de l'AssociacióSollerica de Cultura
Popular, Guillem Bernat, feu el passat dissabte

la presentació pública del calendari d'actes
extraordinaris que cominemoraran l'aniversari

de la fundació d'aquesta entitat cultural, ,
sorgida ara fa deu anysi de la mà de Magdalena

Calafat, Joan Puigserveri el propi Guillem
Bernat.

Música

Excel.lent concert de guitarra de Ma. Isabel
Agut

Obres selectesP.P.

La facilitat interpretativa de Maria Isabel Agut captivei la
sensibilitat del públic que assisti al concert de guitarra.

Agut oferí un concert
entretengut i molt variat,
amb una primera part en la
que interpreta peces de A.
Barrios, J. K. Mertz i M.
Giuliani; i una segona part
amb obres d'Albéniz, Ca-
no i Tun. Dins l'alt nivell
interpretatiu que la concer-
tista demostrà en tot mo-
ment, caldria destacar
l'èmfasi de "La Gran Ober-
tura" de Giuliani i el "Delirio"
de Cano. Al final i a sol.lici-
tud del públic, Maria Isabel
es vegé obligada a inter-
pretar altres tres peces fo-
ra de programa.

El públic es sabe situar
a l'altura de les circunstan-
cies i propicia la creació
d'un ambient càlid i molt
favorable. Es d'agrair als
organitzadors que des del
carrer, tancat al tràfec, no
pujassin renous estranys.

La guitarrista castello-
nenca Maria Isabel Agut
oferí un excel.lent concert
al selecte públic que assistí
el passat dissabte a Can
Dulce, al primer dels actes
organitzats per l'Associació
de Cultura Popular en
commemoració del dese
aniversari de la seva fun-
dació.

Isabel Agut ha realitzat
cursos de perfeccionament
de vihuela, guitarra barroca
i Ilaüt i ha rebut classes de
mestres tan prestigiosos
corn Asensio, Blanquer,
Tomàs, Rodrigo, Russell
i Williams.

Actualment compagina
els recitals amb l'ensen-
yament de música per
compte de la Junta d'An-
dalusia.

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

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

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

CASA FUNDADA EN 1900
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ROBA PER A INFANTS
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Educació Vial

Celebrada la Gran
Final d'Educació
Vial al Port

Genoveva Coll
seleccionada
per anar
al campionat
d'Espanya de
ciclomotors

G.M.

Genoveva Coll i Pep
Lluís Valls, dels instituts
de BUP i FP respectiva-
ment, han estat seleccio-
nats per participar al
Campionat d'Espanya
d'Educació Vial en la mo-
dalitat de ciclomotor-s.

Joan Malo! (BUP) 1
Francesc Rullan (BUP)
són reserves, ja que que-
daren classificats en ter-
cer i quart lloc a la Gran
Final que la Policia Lo-
cal organitzà dissabte
passat al Camp de Futbol
Infante Lois del Port de
Sóller.

Els únics

L'Ajuntament de
Sóller participarà per pri-
mera vegada als campio-
nats d'Espanya en la mo-
dalitat de ciclomotors i
serà l'únic de Baleas que
ho faci.

En l'apartat de bicicle-
tes es classificaren Mi-
guel Biezma (Es Puig) i
Bartomeu Miguel Arbo-
na (SS.CC.) i queden
com a reserves Antoni
Ensenyat (Es Puig) i
Salvador Ba uçit
(SS.CC.).

Els Campionats d'Es-
panya de cirquits d'Edu-
cació Vial es celebraran el
proper mes de maig a
Córdoba.

Tercera Edat

La titularitat
de l'edifici de
les Escolapies
torna a
l'Ajuntament

G.M.

El titular de l'edifici que
prest entrara en funcionament
corn a Aula de Tercera Edat
ubicat als terrenys de les Es-
colápies es a partir d'ara
l'Ajuntament.

Des de l'any 1986 la titula-
ritat era de l'Associaci6 de
la Tercera Edat. Ara, perquè
sigui més fàcil aconseguir fi-
nançament i per evitar pro-
blemes jurídics de cara a la
posada en funcionament de
l'edifici s'ha considerat con-
venient posar-lo en nom de
l'Ajuntament.

Obert a tothom

El regidor de sanitat, Ra-
mon Socias, ha indicat, no
obstant, que es tendrá en
compte que l'Associació de
Tercera Edat, presidida per
Josep Mora, ha col.laborat
amb el finançament de l'aula.

L'edifici estarà obert a tota
la tercera edat.

Ajudes pels
toxicòmans
adherits al
Projecte Home

G.M.

La Comissió de Govern de
l'Ajuntament de Sóller há
aprovat col.laborar amb el
Projecte Home mitjançant
una aportació de 50.000
pessetes anuals a cada dro-
gadicte del municipi que s'hi
hagi adherit.

L'ajuda es en concepte de
transport, i es donara al ma-
teix toxicòman en pagaments
fraccionats o mensualitats.

Es preveu que seran be-
neficiaris d'aquesta decisió
entre sis i deu persones.

Restaura mee

Ca',11 igoies

ofrece su carta variada de: pulpo a la gallega, salpicón
de mariscos, pescado a la sal, y gambas al ajillo.

C/. Jaime Torrens, 7 - Tel. 633715 - PTO. SOLLER 

VENDA DE PISOS
• PORTER AUTOMATIC
• ANTENA COLLECTIVA
• ASCENSOR
• TRESPOL DE MARBRE
• MATERIALS Primera Qualitat
• APARCAMENTS SI TUAC IN

Facilitats 15anys	 PROMOTOR LLAUD
INFORMACIO:
	

SOLLER: CL Rvdo. Miguel Rosse116,19. Tel. 630753	 PALMA: U. Barón de Pinopar, 7 . Tel. 71 03 47



Imatges corn aqueixes es repeteixen continuament,
especialment durant l'estiu quan els estrangers condueixen

vehicles de Iloguer

Aparcau be: torna
haver-hi grua!

Redacció

A partir del primer
d'abril, l'Ajuntament con-
tractarà novament un ser-
vei de grua per a la retira-
da de vehicles mal esta-
cionats a la via pública.
Com en anys anteriors, el
consistori subscriurà un
conveni amb Joan Llovet
Jiménez per cobrir
aquest servei, que es pro-
longará fins el 31 d'octu-
bre.

Tarifes

A la darrera reunió de
la Comissió de Govern
municipal, el consistori
aprovà les tarifes que regí-'
ran aquest servei, i que
són els següents:

• Cotxes: 3.900
ptes. amb custòdia i 2.000
ptes. sense custòdia.

• Motos: 2.900 ptes.
amb custòdia i 1.450 ptes.
sense custòdia.

Es considera custòdia
en el cas que el vehicle si-
gui retirat de la via pública
i traslladat a un Iloc vigilat.
El cas contrari es dóna
quan el propietari es troba
present i retira el cotxe pel
seu compte sense que el
servei de grua arribi a in-
tervenir.

I també la multa

A més d'aquestes tari-
fes, el conductor del cotxe
haurà de pagar la multa
corresponent per haver
aparcat incorrectament.
Ens permetem, id6, reco-
manar a tots els conduc-
tors que observin les nor-
mes del Codi de Circulació
si volen evitar-se la desa-
gradable situació d'haver
de pagar multa ¡tarifa.

Contactes per
reorganitzar la delegacio
del GOB a Sóller

Redacció

Dijous passat, dia
19, a les set i mitja, es
reuniren a Can Dulce
una dotzena de socis
sollerics del GOB, per tal
d'iniciar contactes de ca-
ra a la reorganització de
la delegació del GOB a
Sóller.

Són múltiples les
qüestions que interessen
per la seva repercusió
mediambiental: la carre-
tera Deià-Sóller, el túnel,
la pressió urbanística a

Béns d'aval!, etc. i, so-
bretot, la recent presen-
tada campanya per a la
declaració de la Serra de
Tramuntana corn a Parc
Natural, per tal d'assegu-
rar la preservació dels
valors ecològics de la
Serra, de Pollença a
Andratx i viabilitat de
l'activitat económica tra-
dicional ala Serra.

A Sóller hi ha devers
una vuitantena de socis
del GOB i fins fa uns
anys la delegació del
GOB a Sóller era una de
les més actives.

La actual dirección del

Restaurante

El Pescador
Comunica a sus clientes su apertura y aprovecha para

ofrecerles su carta variada.

Reservas: Telf. 634144.
Urbanización Atalaya. .Port de Sóller.

Paseo la
Playa d'En

Repic.
Tel. 631406.

Port de
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Amb un refresc ofert
dimarts d'aquesta setmana
a tot el poble al restaurant
de Can Antuna, el nou apo-
tecari de Fornalutx, Llo-
renç Vicens Cavaller,
doné per re-oberta la far-
màcia de la vila. Vicens és
nascut a Palma, però s'ha
empadronat immediata-
ment a Fomalutx.

Content de viure-hi

A les primeres manifes-
tacions concedides a Veu
de Sóller, Llorenç Vicens
ha indicat la seva voluntat
"d'establir-se a la vila: "En-
cara no hi puc viure, per-
què ha de traginar els
mobles, els electrodomès-
tics, la vaixella i demés es-
tris, però esper poder-ho

fermoltpresr
El nou farmacèutic ma-

nifesté que, de moment, no
pensa realitzar cap reforma
al seu establiment i que
l'horari d'obertura al públic
seré el mateix d'abans. "No
obstant - digué - fins a
principis d'abril hauré de
tenir tancat els horabaixes,
perquè vaig a un curs de
perfeccionament dels co-
neixements a Ciutat'

Un mes tancada

Aquesta farmàcia ha
romàs tancada al públic
aproximadament un mes i
mig, des de que l'antic
propietari Gaspar Lladó la
clausuré després d'haver
aprovat les oposicions
d'apotecari titular de la
Conselleria de Sanitat. En
aquests moments, Lladó
es troba destinat a Menor-
ca.

Circulació Avui es celebra
la tercera classe

Bona resposta
al Pla
d'Educació
Nutricional
Farmacèutic

P.P.

Una quarentena de per-
sones, la gran majoria mes-
tresses de casa, participen al
Pla d'Educació Nutricional
Farmacèutic que comencà
dilluns d'aquesta mateixa
setmana a la sala d'actes de
"La Caixa", amb la col.labora-
ció dels apotecaris de la
nostra ciutat.

Presentació

El primer dia, el vocal
d'alimentació del Col.legi de
Farmacèutics de Balears,
Ramon Coll, feu la presen-
tació i explica el pla del curs.
Coll començà explicant qui-
nes són les classes d'ali-
ments i les funcions que
compleixen a l'organisme, ai-
xi corn la relació entre els
aliments i determinades cla-
ses de malalties. També
explica les distintes quanti-
tats d'aliments que necessita
la persona en fundó de
l'edat, i va fer especial inci-
dencia en la responsabilitat
de el cuiner/cuinera sobre la
salut de la resta de membres
de la familia.

•
Enquesta

En el transcurs de l'acte,
es va realitzar una enquesta,
per tal de valorar el nivell de
coneixements que tenen els
assistents sobre aquest te-
ma, que es complementara
amb una segona enquesta
que es farà al final del curs
per avaluar els coneixements
adquirits.

Avui es celebrara la ter-
cera classe, a les nou del
vespre a "La Caixa". El curset
es perllongarà dilluns, dime-
cres i divendres de la próxi-
ma setmana.

Noves mesures
de seguretat
a la festa
del Firó

Redacció

Per tal d'evitar els
problemes que cada
any es produeixen el
dia del Firó per la utilit-
zació d'armes de foc
de manera inconscient i
indiscriminada així corn
molt sovint baix dels
efectes de l'alcohol, la
Comissió de Festes i el
Regidor Delegat de
Cultura han pres unes
fortes mesures de se-
guretat.

Totes aquelles per-
sones que vulguin por-
tar armes a l'hora del
simulacre del día del Fi-
ró, haura d'haver pre-
sentat amb anterioritat
la seva llicència a les
Cases de la Vila perque
se'ls faci una tarja
d'identificació que hau-
ran de portar penjada
del coll i que se'ls po-
drá sol.licitar en qual-
sevol moment per part
de les autoritats ò de
l'organització.

El cas de fa uns
anys, quan un partici-
pant va disparar contra
un vehicle de la Guar-
dia Civil, o el tret que
aquest any passat es
va disparar contra el
vidre d'un cotxe que en
el seu interior hi havien
nins, o la gran rompuda
de pancartes electorals
a base de disparar
contra elles, obliga a
prendre aquestes me-
sures.

A més d'això, s'està
plantejant la possibilitat
de sol.licitar del Dele-
gat del Govern que do-
ni una autorització a
cada un dels sol.lici-
tants que permetrà por-
tar l'arma amb munició
de foc a la esmentada
data. Això servirá de
filtre per denegar l'us a
certes persones que
sempre donen els . pro-
blemes i en el cas de
desobeir la Guardia Ci-
vil el podrá retirar l'ar-
ma.

Fornalutx

Llorenç Vicens, nou
apotecari de la vila

BOBINATGES
PERE

Reparació motors i
Maquines elèctriques

Cl, Victòria, 50
Telf. 63 23 71

PUNTS DE
VENDA

SOter Estanc de Placa
Can Godo.
Can Pere.
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu.
Botiga Ca na Marqués.

L'Horta: Comestibles Vidal.
Port: Quiosc Lorent.
Papelena Chachi.
Dos Amores.
Fornalutx: Can Corona.
Deià: Es Forn.
Palma: Quiosc del Born.

Estanc Placa Fleming.



G.M.

El bate de Sóller, Joan
Arbona, sorti al pas de les
declaracions del Grup Inde-
pendent de la setmana pas-
sada després de la rompuda
del pacte de govern.

Recordem que els Inde-
pendents l'acusaven de no
haver volgut parlar de la Ur-
banització deis Béns
d'Aval! que provoca la desti-
tució dels seus càrrecs dels
tres regidors independents.

Oportunitats

Joan Arbona ha argu-

mentat que "sí existiren opor-
tunitats: se'n va parlar a tres
reunions dels components del
pacte, es va fer una reunió
dels quatre pactants, hi va
haver un sopar deis segons i
finalment una reunió amb els
caps autonòmics el dia abans
de la destitució".

El baile Joan Arbona, el
primer tinent de batle Ramon
Socias i el delegat de premsa
de l'Ajuntament Jaume Co-
lom digueren que "els Inde-
pendents pretenien canviar la
qualificació dels Bens dAvall
per construir finques d'apar-
taments de tres pisos; 106
apartaments en quinze agru-
pacions".

Comissió
d'Urbanisme

Per altra banda fonamen-
ten la seva actuació en el fet

que la mateixa Comissió
Provincial d'Urbanisme de-
creta el 1987 que al polígon
urbanistic dels Bens d'Avall
sols es podia construir una vi-
venda per solar.

Igualment acuse els inde-
pendents de ser ells qui rom-
peren el pacte 'perquè el fet
de no negociar els temes i vo-
ler dur-los al plenari significa ja
rompre amb el pacte".

Presentació
popular del pla
Sóller'93 pels
independents

G.M.

El Grup Independent,
després de ser expulsat
del Pacte de Govern Muni-
cipal, va presentar dissab-
te en un acte popular a la.
Plaça de la Constitució el
Pla Stiller '93.

Aquest acte es el pri-
mer del Grup Independent
corn a membre de l'oposi-
ció.

En el transcurs del dis-
sabte demati repartiren la
nota de premsa que repro-
clUim a les pagines Dret a
Veu i explicaren als via-
nants les minuciositats del
Pla que han comanat.

Tots els partits politics s'han manifestat favorables al Pla, que ha despertat l'interès dels ciutadans.

Crisi Municipal

El batle afirma que els
independents tengueren
oportunitats per parlar
dels Béns d'Avall

8	 Veu local
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Exposició d'Artesania
de la dona al Casal

La Junta i Sòcies de la
Biblioteca i Foment de
Cultura han acordat posar
en marxa una exposició
"D'ARTESANIA I CULTU-
RA DE LA DONA".

Demanam la col.labo-
ració de totes les sócies.

És poden aportar bro-
dats de tots els estils, la-
bors de calca o de gan-
xet, ceràmiques i pintures,
teixits, etc.

Al llarg dels anys
d'existència de la nostra
Entitat, s'han fet aquestes
demostracions per resal-
tar l'habilitat i el profit de
treure temps del temps, i

veure com les dónes amb
la seva creativitat, quasi
sempre després d'una
jornada de treball, troben
el goig i el bon gust de
confeccionar els més va-
riats treballs artesanals.

Podeu passar pel lo-
cal, per més informació i
entrega de les vostres
aportacions, durant les
hores que está obert el
Casal, de dilluns a diven-
dres de11 . a 1 i de 5 a7.

La inauguració sera
s.D.v. el dimecres sant,
dia 16, a les 6 de l'hora-
baixa.

LaB.iF.deC.P.

La revista Caliu dóna supon
a l'autofinançament

Redacció

El passat cap de set-
mana s'edita una nova
edició de la revista parro-
quial Caliu, la número 31.

L'editorial está dedica-
da a la campanya d'autofi-
nancament de l'Església,
que es qualificada com a
una passa de maduresa i
un important repte de fu-

tur.
Paralel.lament apareix

a pagines destacades una
entrevista amb el Consell
d'Economia de la Parrò-
quia de Sant Bartomeu on
presenta la mencionada
campanya.

Són també interes-
sants els articles d'opinió
sobre la parella, la droga
en la societat, la comu-
nitat cristiana i cròniques

i articles sobre temes di-
versos.

Pregària

Per altra banda avui
vespre a les 21 h. tendrá
lloc una pregària a l'Esglé-
sia del Port amb la partici-
pació dels catecúmens de
confirmació i dels compo-
nents de la Coordinadora
de Joves.

Redacció

El traductor Jordi Quin-
gles inaugura dissabte les
xerrades-tertúlies del Grup
Novetat iniciades aquest
curs per donar continUitat a
la tasca del grup literari amb
l'organització del concurs de
poesia.

Jordi Quingles parle de
la seva concepció de la poe-
sia fent referencia al món
clàssic i a la poesia de l'Edat
Mitjana.

Done una gran importan-
cia al carácter mistic i religiós
de la poesia, sobretot al món

àrab i grec, i critica els co-
rrents de vanguarda que han
perdut el misticisme.

En la tertúlia també féu
menció al sistema de recitar

' poesia. Segons Quingles ac-
tualment l'important es la fo-
nética i el silenci, però el que
importa es el misticisme i el
simbolisme.

Bezares

Continuant amb les tro-
bades poètiques quinzenals
el proper dia 4 d'abril el jove
poeta mallorqui Miguel Be-
zares parlare sobre la seva
obra. La tertiilia tengue lloc al Cafe Nou.

Literatura

Jordi Quingles: "la poesia
vanguardista ha perdut misticisme"

Església Acaba un curs de funcionament d'APAs
i Gestió Educativa

Organitzat per la Fede-
ració d'Associacions de
Pares d'Alumnes de
Mallorca (FAPA), va tenir
Roo a Sóller un "Curs de
funcionament d'APAs i
Gestió Educativa" d'una
duració de deu hores re-
partides en cinc dijous.

Les explicacions foren
a cal-reo del President de la
FAPA, José Luis APARI-
CIO. Participaren vint
membres de les Juntes Di-
rectives de pares del

col.legis públics del Puig,
Fossaret, Instituts de BUP
(Guillem Colom) i de FP
(Joan Miró).

Al Ilarg d'aquest en-
contre, on va regnar l'ente-
sa i les ganes de fer feina,
es tocaren punts d'interès
comuns sobre el bon de-
senvolupament i gestió de
les APAs. Tots els partici-
pants coincidiren en quail-
ficar aquest curs de posi-
tiu, tant per haver aprofun-
dizat temes o contrastat

punts de vista, corn pel fet
d'haver—se conegut millor.

S'acorda donar conti-
nu'ilat i consolidar aquestes
relacions mitjançant una
reunió entre els membres
de les APAs dels col.legits
públics i privats de Sóller,
el pròxim dia 2 d'abril, ja
que els interessos de tots
van dins la mateixa direc-
ció: l'educació i la formació
intel.lectual i social dels fills
dins les millors condicions
possibles.

ASSOCIACIO PER A LA DEFENSA VEGETAL
DE L'OLIVAR (A.D.V.)

Assemblea informativa
Es convoca a tots els socis inscrits a l'Associació per a la Defensa

Vegetal de l'Olivar (A.D.V.) a l'assemblea informativa que es cele-

brara el proper dimarts, dia 31 de marc, a les 19,30 h., als locals de

la Cooperativa Agrícola "San Bartolomé".
Hi sera present el cap del servei de la Conselleria d'Agricultura,

Joan Gomila, per tal d'explicar i posar en marxa nova l'Associació:
Estatuts, Junta Rectora, quotes, etc.

COOPERATIVA AGRICOLA
"SAN BARTOLOME"

Es posa en coneixement dels productors d'oliva que a partir de dilluns
es poden formalitzar les sol.licituds d'ajuda pero la producció d'oli.

Corn en anys anteriors, aquesta ajuda es canalitzarà a través de la
Cooperativa, que també expedirà el corresponent certificat de molturad&

Per a la sol.licitud d'aquesta ajuda s'han de presentar els documents
següents:

- Declaració de cultiu de l'olivar.
- Sol.licitud de pagament de l'ajuda.
- Certificat de molturació del 'oliva, expedit per una tafona autoritzada.



Clara victòria de Marcos González
Redacció 

Clara victòria de Mar-
cos-González al impo-
sar-se a la final damunt
Galindo-Ruiz per dos a
zero, al Tomeig de Volei
Platja organitzat pen Ra-
fe! Ferragut i en Santi
Castellà, al Port de
Sóller.

Passaren a les SE -
MI-FINALS les parelles
Galindo-Ruiz, Moya-Sala,
Huevos- Tiky i Mar-
cos-Gonzalez.

	Galindo-Ruiz	 s'im-
posaren per 2-0 damunt
Moya-Sala, Mar-
cos-González damunt
Huevos-Triky per 1 a2. S'aprofità el bon temps per improvisar aquesta pista damunt la sorra, enfront l'Hotel Generós

Volei Platja

Atletismo

Joan

El passat dijous, dia 19,
es•dsputil a la pista sintéti-
041-4ii;000 .metres, del Ve-

-466~41111elcipal •410 Son
Moix, de Ciutat, el Tercer
'Ti•Oille:id'Hivetft , ; .litt Pista
organitlet pel Club dAtle-
tisrnafeia i l'Escola Muni
ciPalt004~1 e,

:** AMO hi participaren
dotze atletes, entre ells el
solleric Cristófol Castan-
yer, que havien de donar un
poc mes de 8 voltes a la
pista.

La sortida fou a ritme
mig, agalant el comanda-
ment en Bustos.

A la ousita volta glOodà
en cap un grup de 5 atItes
(CrISOMOI 	Castanyer,
.F4#110a, Camiona,
4OSIBUstos).

Poc a poc es despenja-
..On Barrientos l:.0.p:Ous-
Aque Pagaya scil*Seu

11110thri de ritme d'en
a la volts cinquena,
t perfectament pen
Carmona quedava
iL

incre-
taenta el . ::*1.tme intentant

al soneric, cosa que
SCOnsegueix.

_A 4j41

ANA RIVP6
PELUQUERIA UNISEX

COMUNICA ALS SEUS CLIENTS
QUE DIVENDRES A PARTIR
DE LES 9 HORES ESTARÁ

OBERT AL PÚBLIC.

c/. Victória, 6 	 SOLLER	 Tel. 632452

VA RESTAURANT

DES PEIX

/ Pa: \
RESTAURANT	 O CAMARERA,

sueldo
y condiciones

a convenir.
f 29

Precisa
CAMARERO

MUELLE PESQUERO
Tel. 63 29 54

PORT DE SOLLER

CENTRE DE RECUPERACIO
FISIOTERAPEUTA

ALA D'OR
Servicio de Practicante A.T.S.

Irene Giralt Coll
de 9 h. a 12 de la mañana.

Consorcio con mutuas.

Carrer Palou, 17.
Tel. 633091 (de 8 a 17).

ce4a04
Pizzería - Café - Croisantería

Cl. L'uno, 5	 630907 — 07100 SOLLER

Batejos, comunions, noces
Nosaltres vos ajudam a celebrar-ho
aquí a ca-vostra. Servei a domicili.

Panades i robiols,
s'admeten encarrecs per a Pasqua.

Les pistes a on es disputa el Campionat deixen  molt que desitjar.
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CristiotoMviiitanyerunapromesaconsolidada

:.:•.•	 •,.

Mentres pels altaveus
locutor Oficial anunciava ja
por seg*.a„...* vio**/: : cren

pegà-una
forta.-.0grádk4k4lCti*lers
40 **ea:a aa0410,0101;::: in-

la sor-

press de iota els ieunits,

Sóller que compten amb dues
tripletes dintre de les 32 que en-
cara queden en competició dins la
primera categoria.

Unió de Sóller i Salar compten
amb una tripleta cadascún, classi-
ficades per a la segona jornada, a
jugar el proper dissabte, de de-
senvolupar—se amb normalitat
aquesta jornada les dues tripletes
poden passar a la seguent ronda
eliminatoria.

A destacar la nombrosa parti-
cipació en aquests Campionats,
mes de mil jugadors de la Fede-
ració Balear els obriren.

Per clubs el Puente va inscriu-
re 19 tripletes, Son Busquets 18,
Amanecer 15 i Bar Central 13, són
els que mes jugadors han aportat
en aquests campionats.

El campionat de les Baleares
de Petanca per Clubs, que co-
mença la setmana passada pot
ser el de les sorpreses. Les pistes
de joc habilitadas a l'hipòdrom de
Son Pardo, deixem molt que desit-
jar ja que resulten molt dificils per
a la practica de la petanca. Els
que se senten més perjudicats
son els jugadors d'un nivell técni-
ca elevat. Víctima d'aquesta cir-
cunstancia ha estat la tripleta del
C.P. Sóller, que defensava el títol
de Campió de Balears, aconse-
guit la temporada pasada, que
s'ha vista eliminada a la primera
jornada. Ara ens queda confiar
amb els jugadors del C.P. Unió de

ntra tot pronòstic Gastan

La tripleta del C.P. Sóller eliminada a
la primera jornada

Buixt5

sá a la Milla
cOrregor sogetic Josep
PO" a la distància deis
seixanta metes.

0 VelOcista. loceV .Perti-
cipkI*18 darreta:::$0403; ini-
cialment tingué una quasi
pera sortida, que es ma-
logrk per l'impressionant
Ilenegagapegada.

Pap Pinya no obstant
es .:*000014 : , i ana recupe-

. tantit§ek'::entrant a la r,c'
ció *arta de la general i

. tag*i..tenior, amb un temps

A destacar que... :::}w:pista
era de-dei1l*It, sent iiiipos-
sible el comparar e* temps
amb una pita de tarta,
que4iitWiiiiti*.t.iijiiiitis no 4'
poden portar ciar*.

de

Antoni Pinya es recupera

Bones
	.4.4% Cara al Pa -. 	.

i:ttiti6daltS1a::: :::::tatitic An-
toni  per-
fecteitkrM de rintervenci'i
quirúrgica -itigOatia es-
quema fete al pesset dia 5
de

ercerTrofeu d'Hivem en Pista

vorit amb un* .'temps
4'37".

Tefe l rebé un artistic
trofeu el mes fort aptatide.:::
Inepto* tot el capvespre.	 tbriaktonte=ant

el P 	0
.."--

ieasat
Patinada d'en Pepeinya

Patinada històrica la de/

Petanca



contra els Fullets sols
gol.

Resultats
Almogàvers 6- Caliu 7

d'un Can Reus 10 - Kaiserlau-
ten 4

Fullets 8- Téntol 7
Esportiu 5 - Rock & Go110
Pep Toni's 14 - L'Horta 5

Classificació

Rock &Gol 	 8 7 1 0 71 24 15
Can Reus 	 8 5 1 2 61 38 11
Pep Toni's 	 8 4 2 2 60 41 10
Esportiu Sóller 	 7 5 0 2 43 39 10
Almogàvers 	 8 431 3 42 42 9
Caliu 	 8 3 2 3 43 46 8
Kaiserlauten 	 8 3 0 5 50 49 6
Fullets 	  8 2 2 4 37 4.8 6
L'Horta 	 7 1 1 5 31 43 3

,Téntol 	 8 0 0 8 32 91 0Només varen fallar els cadets
JUVENILS la. REGIONAL
C.F. Sóller, 4
Binissalem, 1

Alineació: Alcover (Ge-
roni), Pomar, Enseñat (Da-
vid), Bemat, Molino, Guerre-
ro, Jiménez, Fontanet, Ro-
dríguez (Seguí), Coca, Ros
(Castañar).

Gols: 1-0, min. 25 en
Guerrero remata una bona
pilota penjada per n'Ense-
ñat.

2-0, min. 40 Rodríguez
amb un xut directe de falta.

3-1, min. 78 Una bona
combinació entre en Gue-
rrero i Jiménez en aquest
darrer, aconseguir batre al
porter per baix.

4-1, min. 44 en Casta-
ñar després d'un fort xut
d'en Coca que el porter va
rebutjar.

Comentad

L'equip solleric es mos-
trava superior pero els visi-
tants ben tancats en defen-
sa varen fer trobar el primer
gol fet per en Guerrero, pe-
ro al descans el resultat era
d'un tranquil 2-0.

A la 2ona. part poc varen
cambiar les coses, poc joc
solleric, dos gols més a favor
i un en contra, que va arribar
a causa d'una indecisió a la
defensa.

Proper partit: B.C.
Millor - C.F. Sóller, amb el
resultat d'anada de 2-1 pels
sollerics.

CADETS
Bunyola, 3 - C. F. Sóller, O

Alineació: Gregori, Ri-
bas, Padilla, Martínez, Co-
lom, Rodríguez, Ros, Her-
naiz, Carbó, Valcaneras, En-
señat

Comentad:
La 1 a. part va acabar

0-0, amb molta igualdat en
quant a domini, només cal
destacar un clar penalt a fa-
vor del Sóller que l'àrbitre es
va manjar.

A la 2ona. part els dos
gols varen arribar molt se-
gits, en les dues úniques
oportunitats locals, en canvi
els sollerics varen arribar en
claras oportunitat de fer gol
tinguent sort.

Hem de destacar la mala
actuació arbitral.

Proper partit te victoria
- C.F. Sóller

BENJAMINS

Alineació	 Carbonell
(Pomares), Hernández (AL-
cover), Muñoz, Ensehat, To-
rrens, Bauza, Campo (Oli-
ver), Bota (Guerrero), Adro-
ver, Timoner (Querol), Barca-
l&

Gols

4 - Adrover; 3 - Barcelo;
1 - Bauza

Comentad

Poques coses hi ha a dir
amb un marcador tan abul-
tat.

Els al.lots d'en Ventura
dominaren completament.
En el descans la diferència
ara ja de 4-0 que a la 2ona.
part es va duplicar. S'ha-
guéssin pogut marcar més
gols, com la clara oportunitat
d'en Querol que va pegar al
pal. Proper partit: Colleren-
se - Sollerense amb el re-
sultat d'anada 3-1 pels solle-
rics.

LA POLICIA LOCAL INFORMA DE LA
REFORMA CIRCULATORIA QUE ES
POSARA EN MARXA EL PROPER
DIA 29 DE MARC DE 1992 A PARTIR
DE LES 7'00 H. DEL DEMATÍ.AJUNTAMENT DE SOLLER

POLICIA LOCAL

SENTIT DE LA MARXA
DELS VEHICLES
PROHIBIT AUTOMOBILS
EXCEPTE TRÀFEC LOCAL (x)

avançar al marcador deu mi-
nuts després amb un gol obra
de Félix.

Segon empat

El partit es posava molt
emocionant, sobretot quan
Martín, mancant quinze mi-
nuts pel final aconseguia altra
cop empatar.

La davantera del C.F.
Sóller va pressionar a fons
l'equip visitant, amb duresa i
contundéncia, fins que al final,
minut 80, Rodríguez marca el
tercer i definitiu tant que si-
tuava el resultat amb un 3-2.

Dirigí l'encontre Martos
Jerónimo qui mostra targetes
grogues a tres jugadors de
cada equip en una actuació
no gaire encartada.

Setena posició

Amb els dos punts el
C.F.Sóller es situa en la sete-
na posició en la classificació
amb 32 punts.

El proper cap de setmana
el conjunt solleric viatja fins a
Menorca, al camp del Ferre-
ries.

El partit sera arbitrat pel
col.legiat Coll Homar.

SINDICATO DE RIEGOS DE SOLLER
Se necesitan acequieros para las fuentes

de S'011a y de S'Uiet para esta temporada.
Telf. 630219 - 632311.

("ISASNOVAS 

FRIGORIFICOS,

REFRIGERACION INDUSTRIAL, BOTELLEROS, VITRINAS,
ARMARIOS, CAFETERAS, COCINAS INDUSTRIALES, CAMARAS

FRIGORIFICAS, AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO TECNICO
POST-VENTA, INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

POR VENTANA, CONSOLAS Y POR CONDUCTO, Y
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN VEHICULOS

Carrer de So Mar, 153 - 07100 SOLLER. Teléfono 630771

lo
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Fútbol Base Futbol Cinc en Pista  

Can Reus, el conjunt revelació
del torneig Victòria

G.M.

Amb els dos nous punts
del Can Reus, l'equip hortolà
es situa en la segona posició
de la taula molt millorat en
respecte a altres tornejos on
ha participat anteriorrnent.

Rock & Gol suma una no-
va victòria i es perfila com a
guanyador del torneig. Espor-
tiu Sóller perdé contra ells
amb un jugador menys per
expulsió durant bona part de
l'encontre.

Cal destacar la bona ac-
tuació del Téntol que perdé

3 2
C.E. Aren!   

Redacció

Sóller: Juanjo, Edu, Nadal
(Rodríguez), Brugos, Bestard,
Martín, Marín, Tovar, Tudurí,
Hurtado, Alfonso, Baltasar.

Arenal: Peralta, Isidro,
Fernando, Gonzalo, Manresa,
Manresa, Manolo, Izquierdo
Alijama, Espeje (Ruíz), Félix
(Bussy), Almansa.

Comentad

L'Arenal va plantejar diu-
menge molts problemas al
C.F.S611er i va resultar molt in-
comode.

La pressió dels sollerics va
tenir el seu efecte a la segona
part capgirant el resultat ad-
vers.

El primer gol arriba al mi-
nut 16. Fou Almansa qui es-
tablí el 0-1.

L'empat fou aconseguit
per Tudurí al minut 46.

Però l'Arenal es tornava

Futbol III Divisió

Els tres gols del Sóller arribaren a la segona part

Emocionant partit contra un dur Arenal
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Ciclisme

Dues etapes creuaran la nostra Vall

27 CINTURON A MALLORCA_ Obres de reforma
4a ETAPA PALMA — PALMA	 a la "Defensora"

Joan

Superats inicialment els
problemas pels que estava
passant l'organització del
Cintura Ciclista Interna-
cional a Mallorca, podem
assegurar que hi haurà
vint-i-setena edició de
rúnica Volta per Aficionats
que es disputa dins la
nostra Illa, i una de les
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149 Kllometr os

Billar

millors -de tot el Calendari
Espanyol.

Posats en contacte
amb el C.C. Palma -orga-
nitzador de l'esdeveniment
esportiu- ens han avançat
els recorreguts de les
dues etapas que passa-
ran per Sallar.

Quanti 6tapa (Dia 9
Abril)

Recorregut: cent tren-

Perfil

Bàsquet
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ta-vuit quilòmetres.
Metes Volants a Con-

sell (qm. 16) i Sallar (qm.
74).

Premi Muntanya: Coll
de Sa Batalla (Primera Ca-
tegoria - qm. 43), Puig Ma-
jor (Segona Categoria -
qm. 59) i Sa Pedrissa
(Primera Categoria - qm.
89).

Els corredors sortiran
de Ciutat, a les 1330 ho-
res, partint cap a Santa
Maria - Consell - Binissalem
- Inca - Selva Caimari -
Puig Major (1504 hores) -
Sóller (15'28 hores) - Deià
(1545 hores) - Sa Pedrissa
(1553 hores) - Valldemos-
sa - S'Esgleieta - Bunyola -
Pont de Son Ven - Creuer
Son Bonet - Son Ferriol -
Palma (17'12 hores).

70 80 90 100 110 120 130

Cinquena etapa
(Dia 10 d'Abril)

Recorregut: cent qua-
ranta-nou quilòmetres.

Metes Volants: Sallar
(qm. 27).

Premi de Muntanya:
Coll de Sallar (Primera
Categoria - qm. 17), Puig
Major (Primera Categoria -
qm. 42), Xorrigo (Tercera
Categoria - qm. 134), Cura
(Primera Categoria-qm. 149).

Els corredors sortiran
des de Ciutat, a les 1245
hores, partint cap al Coll
de Sallar (1312 hores),
Sallar (1328 hores), Puig
Major (1352 hores), Cai-
man, Selva, Inca, Sineu,
Lloret, Pina, Algaida, Lluc-
major, S'Aranjassa, Punta
Son Gual, Xorrigo, Algaida,
Randa, Cura 1645 hores).

Pere P.

Dimarts passat s'iniciaren a la Centenària Societat "De-
fensora Sollerense" les obres de reforma de les dues façanes
dels carrers Reial i Unió, subvencionades amb 500.000'- ptes.
per part de l'Ajuntament de Sallar i el Govern Balear, con-
juntament.

La majoria dels treballs corren a càrrec dels socis de la nova
Secció d'Espeleologia.

S'espera que les obres estiguin finalitzades dins la primera
setmana d'Abril.

Els socis col.laboren activament en els treballs.

Es disputarà el
"Cinturó" a Mallorca

=I PERFIL

Set sollerics pre-seleccionats per la Selecció BalearEn marxa el
44Tomeig de
sa Fira"

Joan

La Secckí de Billar del
"Circulo S011erense"
organitza el classic Tor-
neig Anual dErailar "Fi-
ra- 92", que es disputara
en el seu local social.

El termini d'inscrip-
cions es dia 30 de marc,
data en que es farà el
sorteig dels part

A l'hora de redactar
aquestes lmies s'hi tro-
ben inscrits:

Primera Categoria:

MartiFerrer.

Banomeu Enseñat

Segona Categoria:

Joan Socias
Alfons Labrador .

Joan Quetglas
PeteJaume
PereTorres

Jota

Set jugadors i jugadores
sollerics foren convocats
pel responsable de la Selec-
ció Balear de Bàsquet a la
pista del Princeps d'Espanya
el passat diumenge capves-
pre.

Ells són:
INFANTILS MASCULINS:
G. Moyii, D. Celià, D. Cobos
¡O. Cifre.
INFANTILS FEMENINS:
M.C. Martin, C. Forteza i M.
Pellicer.

SENIORS FEMENINS —
SEGONA DIVISSIO
Espanyol 50- J. Mariana 24

Clara i contundent de-
rrota. A la pista nomas existí
un equip: l'Espanyol. El Ma-
riana naufragà en defensa i
el seu poder atacant fou nul.
Els 24 punts aconseguits do-
nen fe d'això.

JUVENILS FEMENINS
J. Mariana 64 -
Santa Mònica 32

Partit molt ben jugat per
part de les locals. Excel.lent
defensa individual. Gran po-
der rebotejador de F. Nava-
rro i A. Frau que dominaren
baix de les cistelles.

El Santa Mónica tan sols
tingué una timida reacció al
començament del segon
temps.

A resaltar la bona ac-
tuada de A. Munar.

CADETS MASCULINS
J. Mariana 78 -
Espanyol 56

L 'Espanyol	 tan	 sols
aguanta els primers deu mi-
nuts.

El Mariana defensant
amb gran concentració i aga-
fant els rebots poc a poc es
distancia en el marcador,
duent una avantatge de 13
punts al descans.

Aviat s'arriba als 20 punts
el que permeté als locals ju-
gar sense pressió fent ciste-
lles molt boniques.

Excel.lent	 labor	 de
Sampol i Gelabert.

JUGAREN i ANOTAREN:

La directiva treballa arduament
en els actes del 50 aniversari.

Arbona (3), Castañar, Gela-
bert (20), Serrano (19), Mar-
qués (10), Sampol (9), Gil (2),
Estaràs (2), Ali (1), Rodenas
(4).

INFANTILS FEMENINS
J. Mariana 34 - Molinar 55

Ben aviat es vega qui
guanyaria el partit. Un Maria-

na sense idees, sense re-
bots dona tota classe de faci-
litats perquè el Molinar, un
mediocre equip tingués una
fàcil victória, que aconsegui-
ren amb tuse)

MINIS MASCULINS
J. Mariana 16 -
SantJosep 45

El Sant Josep fou superior
davant un Mariana que posé

i interès. Peró alzó, no
basta per guanyar un partit.
Fa falta saber estar a la pista,
millorar en els entrenaments i
pensar sempre en el company
milior situat. No es important
qui fa la cistella, sirva que lo
important es fer-la.

Sant Vicenç de Paul 23 -
J. Mariana 31

Una vegada més el Maria-
na tingué que soportar un ar-
bitratge molt dolent. El Sr.
Laguna permeté tota clas-
se d'accions antireglamen-
tiiries a les locals, que no
lograren desbaratar el millor
joc del Mariana, que domina

de començament a l'acaba-
ment.

INFANTILS MASCULINS
J. Mariana 56- Avante 31

JUGAREN i ANOTAREN..
Bota (7), Moya (10), Cobos
(15), Celia (2), Cifre, Got,
Rullan (3), Marques, Frau, Vi-
cente (12), Raja (7).

Els parcials cada 10 mi-
nuts foren de: 17-4, 13-12,
17-14,9-11. -

Un altre partit i una altra
victòria pels infantils. En el
primer periode tot queda de-
cidit. Posteriorment nomas es
tingué que mantenir la dife-
rencia, intentant ampliar-la.

No es jugà amb la facilitat
de altres dissabtes, es perde-
ren molts de balons, i es tor-
naren fallar molts de tirs
Iliures. Encistellaren 8 de 40
intents.

PARTITS PEL VINENT
DIUMENGE:

1130 hores: J. Mariana -
C. Calvià (Seniors Femenins).

Petits anuncis

RECEPCIO DE PUBLI-
CITAT per al "Diario de
Mallorca": esquelas, publi-
citat en general, classifi-
cats, etc.

Telefonau al 63.03.87

BANUS antiguitats. Res-
tauració, compra i venda
de mobles i d'objectes an-
tics. Carrer de la Rosa, 3.
Tell. 63.28.73i 63.10.67.

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica
o antiga. Pagam al comptat.

Antiguitats Antoni de sa
Coma (Jeroni Bisbal). Ca-
rrer del Vicari Pastor, 8.
Telf. 63.08.65 i 63.07.68.

ES TRASPASSA LOCAL
COMERCIAL al carrer de
sa Lluna. Tell. 63.06.51 i
63.01.32.

VENC PISOS a Sóller, al
carrer de sa Mar, cantona-
da amb Sa Filadora, amb
aparcament i traster. Preus
interessants. Tell. 63.03.83

SE VENDEN nichos
nuevos. Tel!. 63 1053

SE VENDE PISO 106
m2., tercera planta: tres
habitaciones, cocina
amueblada. Calle Francia.
Puerto Sóller. Hipoteca del
70 % a 10 años a La Caixa.
Resto, facilidades. Tel!. 63
0797.

PUERTO DE SOLLER.
Primera linea. Local co-
mercial apto para cualquier

negocio. Interesante. Tell.
633921 i633889.

NECESSITAM JOVES
per a treballs de fontaneria
i electricitat. Tell. 63 07 96 i
633843.

S'OFEREIX XOFER amb
carnet D. Tell. 63 03 55, a
partir de les 8,30 del ves-
pre.

VENC HORT devora ei
Cementen, amb porxo. Mit-

ja hora d'aigua. Telf. 63 08
56.

SE VENDE OLIVAR con
porche y cisterna. Vistas
panorámicas. Tell. 631014.

SE TRASPASSA bar a
Deià, amb aire acondicio-
nat, en bon estat. Carrer
Arxiduc Lluís Salvador.
Tell. 63 39 30, 63 06 26 i 63
9305.

de 17 o 18 anys, matins i
capvespres, per fer feines
de casa i guardar dos nins.
Tell. 63 28 73, de 11 a 13 h. i
de 18a 20 h.

SE ALQUILA PISO en la
calle Serra. Tell. 633968.

ES VEN CASA. Preu: 5
milions. Tell. 632834.

SUZUKI SANTANA Sa-
murai. Vendo. Telf. 63 20

ES NECESSITA al.lota 77.
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El del BUP serà de nova construcció ¡el del Puig serà restaurat i
ampliat

Prest estaran en obres els
poliesportius del BUP i del Puig

G.M.

Una comissió mixta
del Ministeri d'Educació
I Ciencia i la Comunitat
Autemona han aprovat
definitivament la cons-
trucció a Sóller d'un Po-
liesportiu cobert amb gra-
des model M4CG.

La instal.lació esporti-
va s'ubicará a la part pos-
terior deis Instituts d'FP i
BUP.

El regidor d'Esports
del consistori, Ramon
Socias, ha anunciat que

prest l'Ajuntament iniciara
les obres corresponent als
accessos a la zona i dota-
rá el solar d'infraestructu-
res, treballs que li corres-
ponen segons l'acord sig-
nat.

L'empresa constructo-
ra que haurà d'executar el
projecte es decidirá a
principis d'estiu des de
Madrid, i començarà l'obra
durant el tercer cuatri-
mestre de l'any.

L'Ajuntament partici-
pará al projecte amb un
total de 36 milions de
pessetes i la Comunitat

Autónoma amb 66 milions.

Poliesportiu del Puig

Els plànols de millora
de les actuals instal.la-
cions esportives abando-
nades de darrera el col.le-
gi Es Puig, redactats per
Josep Colom, han estat
remeses al President del
Comitè Esportiu del Con-
sell Insular, Andreu Riera.

Del pressupost l'Ajun-
tament haurà d'aportar
uns 6.000.000 de pesse-
tes i el Consell Insular
11.600.000.

Moltes sol.licituds per a la
recollida domiciliaria de trastos

Redocció

El servei de recollida
domiciliària de trastos
que realitza la Brigada
municipal de neteja está
resultant un vertader exit,
si el jutjam per la gran de-
manda que ha generat.
Corn es sabut, aquest ser-

L
vei es totalment gratuit i es
va muntar per retirar dels
domicilis	 particulars	 els
electrodomèstics, mobles i
demés objectes casolans
de	 grans	 dimensions,
sempre que els propietaris
els depositin al carrer el
dia i l'hora convinguda,
previa conformitat del cap
del servei.

Llista d'espera

Segons els responsa-

bles del servei, la gran
quantitat de sol.licituds per
retirar estris de les cases
particulars ha obligat a fer
recollida diaria, amb una
mitjana de 30 serveis
mensuals.

La 'lista d'espera es
molt Ilarga i els darrers
sol.licitants han d'esperar
de dos a tres mesos, de
manera que la brigada es-
tá ocupada en aquests
afers fins el proper mes de
juny.

Corn a estadística cu-
riosa, podem informar
que des del passat mes
de novembre, s'han recollit
38 neveres i 22 rentadores,
així corn un elevat nombre
de mobles.

En un cas concret, es
va desembarassar el mobi-
han complet d'una vivenda
i, en un altre cas, recolliren

un ascensor rovellat.

Certs abusos

D'altra banda, Veu de
Sóller ha pogut detectar
certs abusos per part dels
particulars, sobretot en el
sentit de sol.licitar la pre-
sencia de la Brigada per
retirar restes d'enderro-
caments i d'obres, que
són uns materials que no
estan contemplats a l'or-
denança reguladora del
servei.

Altre dels abusos con-
sisteix en que alguns par-
ticulars no treuen els estris
al carrer, tal com esta or-
denat, sinó que obliguen
als membres de la Brigada
a realitzar aquest treball
pel seu compte, amb la
consequent pèrdua de
temps.

Al comprar nuestras cocinas,
les obsequiamos con la encimera.

Exclusiva pintura HERPU, precio igual calidad.

Puertas Sóller, C/. Cetre, 15.

FR1 /kr SU.
C.I.F. B 07 546 344

Cl. Can:, 15
	

Tel. 63 26 23

07100 SÓLLER (Baleares)
	

Fax. 63 26 23

Veu de Sóller
Horari

d'atenció
directa:

dilluns,
dimarts

i dimecres
de 19a22h.

Carrer
Bonany, 1, 3er.
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Educació

Serveis

Fornalutx

Fa pocs anys es varen construir tres muges de pedra retorçats amb ciment per evitar l'esllavissament
de temes. Ara s'ha produil un nou cruii

clavtit ueram i l'aigua potable,
a punt d'entrar a Riniaraix

Redacció

"El Peñón" ha tornat crullar

El cerní estil construit damunt pedreny i ha causat nombrosos
esbucaments.

El contractista de les
obres, Joan Puigserver, ha
manifestat a la nostra redac-
ció que totes les vivendes si-
tuades abans de Biniaraix te-	 Puigserver ha volgut des-
nen connectades les sortides tacar també lalt grau de
de les mines al col.lector prin- collaboració i de responsabili-
cipal i les aigües brutes ja van tat dels veins del cerní de
a la depuradora de Son Puça. 	niaraix, que no han tengut cap

En el transcurs d'aquesta
setmana estava previst que
les màquines excavadores
que realitzen la instal.lació de
la xarxa de clavagueram i ai-
gua potable a Biniaraix co-
mencin a treballar dins els
carrers d'aquell Ilogaret.
D'aquesta manera es donen
per conclosos els 1.000 pri-
mers metres de canalització,
a comptar des de l'Alqueria
del Comte on s'iniciaren les
obres ara fa poc més de dos
mesos, i que només estan a
falta d'asfaltar el camí.

Les obres estan transco-
rrent amb un ritme de feina
normal, moltes vegades re-
tardades a causa del subsol
del camí, que es de pedreny i
provoca esbucaments i eslla-
vissaments continus.

En el transcurs de la da-
rrera reunió, la Comissió de
Govern acordà satisfer-li la
primera certificació d'obres,
que ascendeix a 13.156.000
ptes.

Civisme dels veins

P.P.

En el transcurs del Ple or-
dinari del mes de març, es
tornà posar damunt la taula el
perill d'esllavissament de te-
rres que novament amenaça
el carrer Arbona Colom, als

voltants de l'eixampla on giren
els autocars al carrer conegut
amb el nom popular de "El
Peñón".

Tal corn es pot veure a la
fotografia, les darreres pluges
han tornat provocar l'obertura
d'un crull vertical de quatre
dits que es correspon a la

part superior amb un clot de
considerables dimensions.
Per tal d'obviar els possibles
danys d'una nova caiguda de
terra i pedres, el consistori ha
acordat dirigir-se a la Conse-
lleria d'Obres Públiques per-
que faci un estudi d'aquell
indret i intenti posar-hi remei.

inconvenient en sanejar les
aigües brutes abans de dis-
frutar del servei d'aigua pota-
ble a domicili, que encara no
esta en funcionament".

CENTRE DE RECUPERACIO FISIOTERAPEUTA
ALA D'OR —

Rehabilitació en:
Traumatología, OrtopEdia, Neurología, Respiratori, Ultrasò,

Electroterapia, T.E.N.S., Mecanotereipia, Massatge, Exercici Tera-
ributic, Radar i Gimneistica, Tonificació.

Consorcios con:
Patria Hispania, Mare Nostrum, Seguros Atlantis, etc.

Correr Palou, 17. Tel. 633091 (de 8 a 17).




