
Fornalutx

Els adjudicataris reberen les claus de mans de Jeroni Sisiz i Jordi Arbona.

Jeroni Sáiz inaugurà les dotze
vivendes de protecció oficial

de la Rutlana

Una important majoria de socis
d'URE disconformes amb la 	I

directiva
G.M.

Segons Macla Estades,
soci d'URE (Unió de Radio-
afeccionats Espanyols) que
fou candidat a la presidencia
d'aquesta associació essent
vençut pel seu rival Barto-
meu Rosselló, 12 dels 24
socis que són, estan total-
ment en desacord amb la
forma d'actuar de la nova
Junta Directiva presidida pel
ja esmentat Bartomeu Ros-
selló.

Les queixes -segons
Macià Estades-, es basen
principalment en el conveni
signat amb l'Ajuntament, del
qual la URE en sera benefi-
ciaria de 200.000 pessetes
anuals.

"Amb aquest conveni
---deia Estades-, s'ha corn -
promès la totalitat de socis
d'URE i ni tan sols se'ns ha
consultat si estavem d'acord
o no. Aquest fet pot suposar
que es dugui ende vant una
moció de censura en contra
de l'equip de govern, ja que,
de moment, 12 membres
dels 24 que som, han signat
un paper de rebuig i quatre

el signaran dins aquesta ma-
teiXa setmana".

D'altra banda Macla Es-
tades, va fer un especial in-
cis en el desenvolupament

Macià Estades anuncia una
moció de censura contra la
Junta Directiva i propugna
una junta extraordinària de

socis.

de l'exercici de Protecció
Civil que es va dur a terme la
passada setmana en el que
hi participa un helicópter del
SAR. "El fet de participar a un
exercici en nom de la URE
just pel gust de pujar a un
helicópter, Os molt trist però,
molt més trist es encara que
representin a la URE sols al-
gunes persones elegides pel
president i alguna del/es,
podria esser molt bé que no
fos ni soci de l'associació.
Tot es fa corn e#s voten i ens
ignoren per tot. Per molt que
vulguin, la URE no esta in-
tegrada dins Protecció
La Unió de Radio-afeccionats
Espanyols Os una associació
d'amics que fan radio afeo-
ció, el que no deixa que, en
cas de calamita!, han de
col.laborar amb qui faci falta.

Junta extraordinaria
de socis

Macia. Estades, per con-
cloure el seu testimoni, afir-
ma que obligaran a convocar
una Junta General per deba-
tre aquest i d'altres punts i
Ilavors actuaran en conse-
qüència.

--MIIIIn11M1111111111.11".

Per motius econòmics

Pròximament deixarà de publicar-se
'l'Esportiu Sóller

Redacció

Segons ha comunicat a Veu de Sóller
el director de la revista "Esportiu Sóller",
Antoni Oliver, aquell setmanari local d'in-
formació esportiva deixarà de publicar-se
pròximament. El motiu del seu tancament
no sera altre que els redults recursos eco-
nòmics amb que compta i les poques
perspectives de futur de la revista.

L' "Esportiu Sóller" inicie la seva trajectó-
ha informativa l'any 1991, arran d'una es-
cissió de part dels col.laboradors esportius
habituals de Veu de Sóller. A partir de Ila-
vors, aqueixa revista ha subsistit a precari
ja que, malgrat la seva excel.lent presenta-

ció tipogràfica, no ha aconseguit captar
l'atenció del lector solleric a causa de la
seva especificitat informativa.

Tots al "Sóller"

Segons les mateixes fonts, l'Esportiu
ha arribat a un acord amb l'editor del set-
manan "Saer", Pere Serra, que els ofereix
unes excel.lents condicions per seguir
publicant un suplement especial i inde-
pendent dedicat a l'esport, que aglutinaria
als redactors de l'Esportiu. Aixi, ició, pròxi-
mament alguns d'aqueixos col.laboradors
es reintegraran a l'equip d'aquell setmana-
ri, que abandonaren l'any 1989 per fun-
dar-ne un altre.

REVISTA SETNIANAL 
D'A CTUALITAT ESPORTIVA

•	 471"

Veu de Sollei      
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Comunicacions

G.M.

El Conseller d'Obres Públiques Jeroni Sáiz,
junt amb altres autoritats autonòmiques, de
Fornalutx i de Sóller, va entregar les claus de les
dotze vivendes de protecció oficial construides
mitjançant l'Institut de la Vivenda a la Rutlana de
Fornalutx. A l'acte oficial el batle de la vila Jordi
Arbona va mostrar la seva emoció davant la fita

aconseguida, va donar l'enhorabona als adjudi-
cataris, va agrair els serveis de l'IBAVI i va pro-
metre que intentara que Fornalutx aconsegueixi
més vivendes d'aquest tipus.

Per la seva banda el Conseller Sáiz va resu-
mir breument el problema de la vivenda a Forna-
lutx, ocupada per molts estrangers que han fet
pujar el preu de venda de les cases.

Per finalitzar l'acte el rector Miguel Deià va
beneir el complex urbanistic.

Esports Amplia informació a planes esportives

Olimpisme

TV-2 emet avui, en directe, l'encesa de la
Torxa Olímpica que sortirà del Port de Sóller
el dia 23 de Juliol

- Petanca

Dues tripletes solleriques
al Campionat d' Espanya

Motociclisme

Francesc Ferrà al Circuit del Jarama
aquest cap de setmana

Vela

La sisenaetapadeta Volta a Mallorca
acabará alPortde Sáller

Futbol infantil

Amplia goletjada:
Sollerense, 7— Rel. Calvo, 1

Voltor
tracta de
resoldre

la recepció
del Canal 33

Des d'aquest fi de
setmana la recepció del
0-33 a Mallorca i Me-
norca s'ha vist sovint
afectada, tot i que no
impedeix seguir la pro-
gramació, per l'anome-
nat "efecte finestra",
producte d'una coinci-
dencia de freqüència
amb un senyal d'ajus-
tament procedent d'una
emissió en proves pel
canal 35 del centre
emissor de Rocacorba
corresponent a una es-
tació de T.V. privada.
Aquest senyal de barres
Cs percep perfectament
tan bon punt acaba
remissió del 0-33. Vol-
tor ha començat les ges-
tions per tal de resoldre
aquest problema, pro-
dull per la saturació de
l'espectre radioelectric,
que s'aguditza amb

1
. l'apujada de la tempera
J	

-
ura atmosfèrica i de

11 

'I'estiu, que intensifica
dins la recepció l'efecte_._.
"I ading!! oesvaiment.



El temps
Estació de Sa Vinyassa

Encara
pot

ploura

TEMPERATURES
	

PLUJA
Maxima: 29 ° dia 30
	

8,3 litres dia 1
Mínima: 11 '8° dia 2

Després d'un cap de setmana amb nebulositat
v6nable, dilluns gaudirem d'un dia completament
gris, amb pluges intermitents quasi tot lo dia, però
que en total sols se reculliren 8,3 litres/m2. poca co-
sa si tenim amb compte la necesitat d'aigua que ja
patim sobre tot mirant de cara a l'estiu que ja tenim
quasi damunt.

Les temperatures aquesta setmana han refres-
cat un poc tant las màximes corn les mínimes.

Pel que afa a la previssió segueix anunciant la
possibilitat de pluges i ruixats per aquest cap de
setmana, esperem que arribi a ploura de deveres
per així poder afrontar aquests mesos que venen en
més tranquil.litat.

La setmana
UMM

Demà, dissabte, dia 6,
Santa Cádia i Sant Aimans
Diumenge, 7, Sant Mol i
Sant Gilbert
Dilluns, 8, Sant Merdard
Dimarts, 9, Sant Prim
Dimecres, 10, Sant Oliva
Dijous, 11, Sant Bernabeu

Costumarl

SEGONS LA TRA-
DICIO, EL DIA D'AVUI
FOU AQUELL EN QUE
LA NOSTRA MARE EVA
VA TEMPTAR AL SEU
COMPANY ADAM.
D'aquí que es cregui
que des d'avui i durant
un període de tres me-
sos els plaers carnals
porten males conse-
qüències morals i perju-
diquen sensiblement la
salut.

Juny, juliol i agost,
ni dones, ni cam, ni

most.
Juny, juliol i agost,
senyora, no estic

amb vós.

Sortejos

O

ratEM
Sorteig d'ahir dijous,

dia 4 de juny

	3 	 26	 31

	

33	 42	 45
C. 35 / R. 2

Elo [LEN
Dijous, 4juny 	 18.890

Dimecres, 3juny 	 09.861

Dimarts, 2 juny 	 59.432

Dilluns, 1 juny 	 76.585

Divendres, 29 maig 	 10.199
(Serie 091)

Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagès

El guarda espatlles
de n'Estefania

Aquesta si que més bona, el bergantell que guar-
dava les espatlles de la princeseta de Mónaco no ha
tengut altra idea que fer-li un bombo.

El problema, ara, no será si l'ha omplida o si no, el
problema vendrá quan Ii fotin el correctiu per haver
abandonat l'esquena de la dona que ell havia de pro-
tegir.

Es ben evident que per omplir-la, va abandonar el
seu comes ja que, si ho va fer així com manen els ca-
nons, per force no li va cobrir la part de darrera i Ii va
tapar la delantera. Una altra història seria si hagués in-
corporat a l'acte sexual algunes postures del camasu-
tra, ja que aquest tipus de sempenta seria rúnica cosa
que podria ajudar-lo ano anar a l'atur.

Ara, quan ja está fet, surt un mitjà de comunicació
que diu que la casa reial n'està força contenta
d'aquest paquet. Es clar, que han de dir  mals d'al-
tres rialles són.

SEMBLA MENTIDA

• Que sempre Ii arribin els esquits als mateixos.
• Que de serietat serietat, alguns no són els més

indicats per parlar-ne.
• Que aquesta setmana anem curls de noticies.
• Que diguin que l'aigua fa malbé els camins i de

la cervesa no en parlin.
• Que sigui la pau amb nosaltres.
• Que el nou regidor de Cultura tengui tan bones

intencions.
• Que un conegut mitjà informatiu de Sóller, es-

mentás que al sopar del Mariana sols hi eren ells per
informar. Els demés setmanaris locals no contaven per
res.

• Que justament tant del setmanari Sóller corn del
nostre, hi hagués representació.

• I que per mes INRI, un dels dos representants
fos condecorat.

• Que per evitar suspicàcies, a partir d'ara, durem
la credencial al front.

• Nosaltres la credencial, altres les credencials.
• Que el cumplir no es just anar a figurar. Cumplir

es informar i dur les noticies els primers. I que per
cert....

• Que n'Agustí de Fornalutx vulgui fotre el camp.
• Que ja será la segona vegada.

"Trueno"
d'ahir

i d'avui
Els pares d'una quarente-

na d'anys tornen Ilegir tebeos.
Les reedicions dels seus clàs-
sics els tornen transportar a
l'aventura. L'exemple més
singular es, sense cap dubte,
"El Capitán Trueno" i els seus
grans amics "Goliat", "Crispín" i
la seva estimada "Sigrid".

Es tornen editar els facsí-
mils setmanals que a partir
del 1.956 convertiren a aquest
tebeo en el mes venut de l'Es-
tat Espanyo: 350.000
exemplars cada setmana.
Victor Mora, el seu autor 'ite-
ran, tengue la sort de tenir un
gran dibuixant, Ambrós, que
donà acció i moviment a
aquest cavalier espanyol de
l'Edat Mitja. Fou tan Ilarga la
vida de "El Capitán Trueno"
que també el dibuixaren al-
tres: Angel Pardo, Fuentes
Man, Jesús Blasco... per
esmentar els més destacats
d'anys enrera.

Fa cosa de pocs anys, i
sempre Victor Mora de guio-
nista, s'envestí una altra
coLlecció que només durà 10

números: "Aventuras Biza-
rras", on el dibuixant Bermejo
i la direcció de la revista feren
una gran feina.

Actualment ens trobam
amb l'enéssima envestida
"Trueno" de John Bums,
il.lustrador anglès. Però per-
sonalment un es queda amb
Ambrós i Angel Pardo del
principi i d'un aceptable Ber-
mejo que no continuà.
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Poema

Dir-te
Salvador Martinez

Dir-te que et faria un Iloc tan alt ala terra
on mai es pondrà el sol o que jo vull
abraçar distancies amb el trapezi de la cópula,
això no és important..

Dir-te que és massa senzill escriure el teu nom
ala sorra de la lluna, per el segles dels segles,
o que jo necessito una l'atila fins l'infinit
abans d'escriure alguna cosa, això no és important.

Dir-te que el llarg d'una paraula és el viatge
que s'ha de fer per comprendre corn t'he d'amoixar
els ulls, o que per arribar a tu sols em queda
la drecera de l'ombra, això, no és important...

Estimada, el que jo dic no importa. El que de veritat
importa és la paraula que pot viure per si mateixa
¡sentirla  llibertat, no de dir el teu nom, sinó
de sentir-la després de dir-ho.

tu ets el miracle d'una
paraula dins el silenci.

Gloses desbaratades

Damunt es Puig Major
pasturava un caragol
que mirava sortir es sol
vestit de procurador.
Un jutge per veure-ho
se va tirar amb un vol,
se'n teme es batle major
d'una ciutat de Cerdenya
perquè es missatge d'aubenya
destapava un aubelló.

MOTS ENREIXATS

A 2.3 4 s 6	 9 lo
A

3
4
5.

6

10

Horitzontals.- 1. Tranquil, quiet, Eina per afinar. 2. En logui  n'és
un dels més famosos. ... i oh. Mitja dotzena 3. La Iletra de Barcelona.
Per obrir les portes. Afirmació. 4. Monarca. Representa la unió. Posa oli
o seim. 5. Recull i ven allò que es antic. 6. Sistema televisiu que permet
escollir entre la banda sonora original o la doblada. Al revés, li manca
una ena per ser un atac de cor. 7. Sentir, però quan es tracta de la
missa. Llevant. El pa sense Ilevat dels jueus. 8. R. El Sant Francesc
d'aquest poble es molt admirat. El mant de la cussa. 9. Partit basc re-
centment escindit. Les enfermeres modernes. Germà del Jafet. 10:
Atura!Aromes,perjums.

Verticals.- 1. Recaptadores. 2. Guanyador. Enfat. El simpàtic visi-
tant de la terra de l'Spielberg. 3: Cinquanta. Antic instrument de corefa.
Zero. 4. Perjudici. Al revés, pronom feble, També al revés, a la mili, cal
dur-lo. 5. Altra vegada al revés, acompanya a tal. Orient. 6. Seguim al
revés, va en parella i está a la cara. La primera nota musical antiga-
ment. Prwfix grec que iguala. 7. L. Degotaràs per la calor. L. 8. Institut
Simpàtic. Al revés, envolta l'os. El símbol del cobalt. 9: Sublimar, con-
vertir en mite, falsejar. 10. Europa no es més que una península
d'aquest continent. Dignitats religiosa islámica, que govemen a l'Iran.

Solucions horitzontals
	

5. Antiquari
6. Dual. Trafi

1.Calm. Llima	 7. Oir. E. Acim
2.Os. All. Sis
	

8. R. Assis. Ca
3.8. Claus. Si
	

9. Ee. Ats. Cam
U. Unta
	

10. Stop. Olors



A la cantonada del carrer de Bblitx i Victòria, es trobava l'edifici dels banys àrabs de Stiller

El moviment associatiu
de Sóller (2) 

23 anys ballant,
Aires Sollerics

Cl. Gran Via, 15. Tel.
63.24.21.

Horari de les activitats:
Dimecres de les 21 a les 23
hrs. i divendres de les 21 a
les 23 hores.

Titularitat: Associació
Sollerica de Cultura Popular.

L'Agrupació Folklòrica
Aires Sollerics nasqué l'any
1969 fruit d'una escola de
ball creada l'any anterior.

La finalitat d'aquesta
agrupació es la recuperació
de les nostres arrels mitjan-
çant el ball i la música popu-
lar; a través de l'estudi i di-
vulgació de la dansa, la mú-
sica i la indumentaria polular
mallorquina. Tenint com a
objectiu inmediat la creació
d'un museu d'indumentària.

Les activitats primordials
d'aquest grup van encami-
nades cap a l'ensenyament
a través de l'escola de dan-
sa; tant per a infants corn
per a adults, els intercanvis
amb altres grups, a les
ballades populars i les baba-
des espectacle. I darrera-
ment s'han fet desfilades
d'indumentaria del segle
XVIII i XIX, fruit d'un Ilarg es-

tudid'investigació.
Al llarg de les seves acti-

vitats aquest grup ha difós
la seva tasca cultural arreu
del món; participant a diver-
sos festivals i intercanvis. A
més també han editat ún
disc de Ilarga durada.

El local d'aquesta asso-
ciació esta ubicat a Can
Dulce, a la Gran Via.

Els membres es troben
dues vegades a la setmana,
els dimecres i els divendres,
per tal de preparar les activi-
tats que es duen a terme.
L'única condició d'admissió
es que un ha d'agradar o be
la música, o be el ball o be el
cant i millor si us agrada
més d'una d'aquestes tres
coses.

Per més informació anau
a Can Dulce els dilluns i els
dimecres.

Si voleu que un article re-
ferit a la vostra associació,
grup o entitat surti a aquest
espai telefonau al 63.02.00 i
demanau per serveis

Signa: Serveis socials,
treball de practiques de 3er.
MMR.

_J
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Llibres d'aquí

Plàcid Pérez localitza els banys àrabs de Sóller
Plàcid Pérez acaba de

veure editat el seu darrer tre-
ball d'història sollerica. Es ti-
tula "Les mesquites i els
banys de Sóller (S. XIII i
XV)" i en ell, passa a passa,
documentalment i en estu-
di de camp, ens descubreix
serveis àrabs de la Sulyar
d'abans del Rei en Jaume.

• L'estudi, després
d'una introducció sobre
població sollerica de l'època,
ens dóna noticia de les dues
mesquites que hi havia a la
vall, una a Sailer i l'altra a
Fornalutx, però que no
s'han pogut localitzar.

• Després, ja més en
detall, ens porta a la localit-

carrer, cantonada i de-
pendencies (pati d'acolli-
ment, sala calenta, caldera,
latrina..) dels banys àrabs
que utilitzaven l'aigua de la
siquia de la font de s'Ullet
al seu pas pel carrer de Bé-
litx.

L' interessant estudi ha
estat publicat al Butlletí de la
Societat Arqueològica Luliana
i són 60 pagines amb docu-
ments i plànols de localitza-
ció.

De les conclusions finals
en treim aquests paràgrafs
d'interès:

"La documentació escrita
ha deixat constancia de
l'existència de dues mesqui-

tes a la vall de Sóller, encara
que no se n'han localitzat
l'emplaçament. Una d'elles
estava situada a l'alqueria de
Fornalutx i l'altra a la vita de
Sóller, ambdues dins /a por-
ció que correspongué en
propietat a Gastó de
Beam.(...) Solien tenir un pati
o pòrtic cobert on es feien les
ablucions abans d'entrar a la
sala de culte, i probablement
conteinien un alminar o torre
des d'on el muetzi convocava
els mahometans en les hores
d'oració. L'ocupació del tern-
tori per part dels colons que
repoblaren la vall després de
la conquesta suposà la trans-
formació de les dues mesqui-

tes en vi vendes particulars.
Els contractes també han

deixat referències de l'exis-
tència d'uns banys situats al
voltants dels cat uals carrers
de la Victória 11 de maig i

a la part inferior de la si-
quia procedent de I Alqueria
del Comte, en la porció que
pertanyé a Gastó de Beam.
De l'anàlisi toponímica i de la
comparació amb altres cons-
truccions consemblants es
pot deduir que es tracta d'un
edifici de quatre cossos o
espais arquitectònics que es
complementen amb una sane
de dependències anexes"

J.Alberti

Teleons Ca Nostrao	 Q
	

Acomiadament

En Pere Riera, una gran personaAjuntament de Sóller .... 630200/0204
Oficina Municipal del Port 	 630101
Ajuntament de Fomalutx 	 631901
Ajuntamentde Deiá 	 639077
Jutjat de Seiler 	 633721
Notaria 	 -	 632611
Rectoria 	 630602
Policia Municipal 	 633721
Policia Municipai-Urgencies _633721
GuardiaCivil 	 630203
Bombers 	 632500
Unitat Sanitária 	 633011
Creu Roja 	 630845
Mercat 	 630231
Escorxador 	 630561
Cementiri 	 631429
Residencia-Hospici 	 630777
Depuradora 	 630842

'Correus 	 631191
'El Gas", s.a 	 630128
Serval Funerari 	 630805
"El Gas" s.a. (averias) 	 630198
"El Gas" sa. (Urgencies) 	 631108
Locutori Biniaraix 	 630017
Obres de Port 	 633316/69
A.S.C.P.(Ca'nDulce) 	 632421
Circulo Sollerense 	 631206
La Unión "Sa Botigueta" 	 630163
Defensora Sollerense 	 631556
Ferrocarril de Sóller 	 630130
Cia Barcos Azules' 	 630170 -
Cia7ramontana" 	 632061
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Parada Taxis-Sóller 	 630571
Parada Taxis-Sa Torre 	 631379
Autoc,ars Llompart 	 202125
Autocars Seller 	 632821
Autocars Repic 	 630567

Jaume Casasnovas

Aquesta passada set-
mana ens va deixar, per
anar a millor vida, el bon
amic i company, l'amo en
Pere Riera. Tenc present i
amb un bon record totes les
xides que ferem plegats;
sopars amb els companys
de la "Wilma" i les Ilargues
tertúlies dins el cafe del Cir-
culo o asseguts a la ten-as-
sa, on conversàvem tota la
vetllada durant mattes oca-
sions.

L'Amo en Pere va esser
un homo que, a més
d'il.lustrat, va estar sempre
a l'altura de les circumstan-
cies i que la seva forma
d'esser el va fer mereixedor
de l'apeeci de quasi tots els
soflerics. Mai una paraula
més forta que l'altra, mai
parlar malament de ningú,
sempre passa desaperce-
but per tot on anava, per6
tot i aixi, la seva presencia
sempre es feia notar; quan
arribàvem a/ bar Turisme, o
al Raab, hi havia la seva
taula parada amb lapremsa
diària o, simplement, amb el
café amb Ilet i les gallotes

que li servien de paret per
prendre les pastilles diaries
que la pulcritud pel seu bon
estat de salut Ii aconsella-
ven.

La seva feina corn a
sastre li permeté viure
corn a ell li agradava; Iliure i

no haver d'estar pendent de
ningú. Per ell eren impor-
tants el habits diaris corn ai-
xecar-se a la mateixa hora,
malgrat un dia per setmana
s'havia de llevar més prest
que els altres dies perquè
havien de fer dissabate a
casa seva, dinar i sopar ca-
da dia igual i, sobre tot, anar
diariament a la biblioteca i a
les sales de lectura de Sa
Botigueta i del Circulo.

Ens ha deixat un cava-
fler amb totes, amb una
educació fascinant, amb
una estima per la natura
que mai he vist reflexada
amb ningú, en definitiva, un
bon horno aixicom cal.

La meva dona i jo, ja no
veurem realitzat aquell de-
sig de tenir-vos un dia, jun-
tament amb els altres com-
panys, assegut a la taula de
ca nostra per donar com-
pliment a la promessa de
mostrar la casa oficialment.
A n'aquest sopar no hi se-
reu, pert) per sempre esta-
reu present entre nosaltres.
Descansau en pau i per la
vostra familia una abraçada
molt forta.

Adeu Pere, sempre us
recordarem.



Calle Luna,12 Sóller

Mallorca Tel. 63 -04-47

o
Embutidos Aguiló S.A.

CASA FUNDADA EN 1900	 N.1. F. A. 07002827
TEL. (971) 630168

(de 80 12 y de 206  excepto sábados y dios festivos)
AVDA. ASTURIAS, 4 A — APARTADO  2— SOLLER (MALLORCA)

RE015.7     

g-edapd
Pizzería — Café — Croissantería

C/.Lluna,5..2. 6309 07- 07100SOLLER 

VIIPCDRM

MI- 63 34 56PIZZAS PARA LLEVAR      

FERRETERIA

OPOSICIONES
CONVOCADAS OPOSICIONES MINISTERIOS DE SEGURIDAD

SOCIAL. SE EXIGE GRADUADO  ESCOLAR;
PRUEBAS TEORICAS Y MECANOGRAFIA. PREPARACION,

ULTIMO DIA INSTANCIAS 9 Junio 1992.
Otras oposiciones.

INFORMACION:63 37 21.    
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Ecologia

Continuam la secció "Tamicé" tenim veu "dels escolars
dels Sagrats Cors, Sant Vicent de Paül i Es Puig.

Aquesta setmana dedicam una página al tema ecològic i agrícola,
on ells són molt sensibles.

yar que damunt l'aigua
del Port s'hi trobin bas-
tants d'objectes surant a
l'aigua.

El primer pas per
sol.lucionar aquest pro-
blema seria netejar els
torrents. El segon fer

La brutor deis torrents

una Dei per protegir els
torrents i rius de tota
Espanya, que prohibeixi
l'abocament de deixalles
als seus

Jo crec que es pot
aconseguir.

Aquesta problernàti-
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El juny de l'any 1990 la "Coordinadora de Joves Cristians"
predica amb l'exemple netejant torrents a les "Jomades

d'Ecologia i Turisme".

uns depósits per quasi
tots els carrers perquè no
hi hagi que deixar les
bosses de fems a la vora-
via.

Hi ha persones que
repleguen el vidre per dur
a Palma i allá el fonen i
tornen a fer vidre, igual
passa amb el paper tam-
bé al duen a Palma on fan
paper reciclat, perquè si
tiram papers blancs al

Ecologisme a Sóller
ferns matam arbres per
res, per això hem d'utilit-
zar dels papers.

Les piles no han de
ser tirades els ferns, no se
destrueixen quen les
cremen, i també contami-
nen l'ambient, hem de
dur-les a uns depósits es-
pecials que estan ubicats
a uns certs comerços.

I si pot ser que els ma-
jors no utilitzein tant els

ilIMMIM•1111•1111111111~11111111111118..

mar

Un dels més greus
problemes de I 'ecologia
sollerica és sens dubte,
la contaminació dels to-
rrents de la nostra vall
mitjançant l'abocament
d'objectes tal corn plàs-
tics, Ilaunes I altre mena
de deixalles al seu
Hit.

Això repercuteix
directament en la ne-
tedat de l'aigua del
Port de Sóller, ja
que quan els torrents
baixen plens arros-
seguen els objectes
que troben al seu jaç
fins al mar i després
no ens ha d'estran-

La naturalesa és
silenciosa, és el jardí
de tots, i per això no
tenim que embru-
tar-la. Si tots la cui-
darn, la tenim neta,
tendrem un aire més
pur I farà que hi esti-
guem a gust.

Per això, quan
anem al bosc, si feim
foc, tot d'una o l'hem
d'apagar, i recollir el
papers, vidres, Ilaunes
posar-ho tot dins una

bossa de ferns.
A Sóller fins fa poc

tota l'aigua bruta ana-
va de les cases cap al
torrent, i del torrent
cap al Port, i la brutor
quedava dins la ba-
dia. Però ara hi ha una
depuradora que fa l'aigua
neta i ami l'aigua de la ba-
dia és més neta.

També abans els ferns
era recollit pels camions i
el duien a "la Figuera" on
eren cremats, i això perju-
dicava i contaminava
l'ambient, però ara ja no
sa crema a "la Figuera" si-
nó que duien el ferns a
"Son Reus" (Palma).

També ara han posat

ca es pot contemplar
donant un tomb tot se-
guint qualsevol dels to-
rrents de la nostra vall, i
veureu com comença a
esser preocupant això.

S'haurien de comen-
çar les accions rápida-

ment per poder man-
tenir nets els to-
rrents. Si aconse-
guim fer això les ai-
gues del port esta-
ran més netes. Ho
podem aconseguir:

ANIMAU-VOS!.
Lluís Rullan Oli-

ver -86.EGB -
Col.legi Sant Vicenç
de Paul

cotxes i les motos, per
anar de un carrer a
l'altre, que esta a deu
passes, envers d'anar
a peu o en bicicleta.

Les autoritats han
de procurar que els
nombrosos vaixells
que a l'estiu visiten al
nostre port depositin
els fems en els depó-
sits que hi ha al moll,
que no tirin de tot a la
mar, igualment nece-
siten uns serveis ade-
quats per depositar
les seves aigües bru-
tes, i així grans i petits
puguin nedar tranquils
a la badia i no tro-
bar-nos en cedes
sorpreses surant en el
nostre voltant.
Amb una mica de vo-

luntat de tots, la nostra .
vall pot ser un Hoc molt
més net i agradable que
ho és ara, perquè el sim-
ple fet de anar a fer una
passejada a qualsevol Hoc
ens trobem brutor, pa-
pers, Ilaunes i tota mena
de coses inútils.

Neus Lorente Esta-
rás -6' E.G.B.- Col.legi
Sagrats Cors.

Antoni Burgos: "L'agricultura 

de Sóller está deixada

de la màde Déu" 
r

Hem fet una petita entrevista a An-
toni Burgos Oliver, agricultor a
Sóller des de fa 37 anys, perquè
ens informi de corn veu ell actual-
ment l'agricultura a Sóller.

P: Li agrada aquesta feina o
s'estimaria més canviar?

R: M'agrada aquesta feina però
si en trobás una de molt més bona
segurament canviaria.

P: Li pareix que dóna rendiment
l'agricultura?

R: Es clar que sí!. Dóna sustent
a tota la humanitat. Si no, no menja-
riem.

P: Creu que es difícil cuidar un
hort o un olivar?

R: L'ofici d'agricultor és bastant
difícil, es requereixen molts d'anys
d'experiència i sobretot molts de
sacrificis.

P. Corn veu l'agricultura de
Sóller?

R: Está deixada de la rrià de
Déu. De fet hi ha poca gent jove
que s'hi dediqui i, referent als altres
pobles, Sóller ha quedat estancat.
Una agricultura que abans era flo-
reixent, corn el cas de les taronges,
que eren conegudes a tota lIlIa i
part de fora, per la seva excel.lent
qualitat, ara ha caigut molt avall.
Ara els horts han tornat vells, la

	 part d'ells a Ilaurar, exsaquellar,
qualitat ha minvat, així corn els in-	 adobar, ... la qual cosa repercutiria
gressos i es fa urgent una renova- en una major producció i beneficia-
ció en quant a races més selectes i ria a tots els que vivim a la Vall. No
anar a produir qualitat en lloc de hem d'oblidar que a l'hivern hi ha
quantitat.	 molta gent de Sóller que obté in-

P.  Es pesat el treball del camp?
	

gressos grades als olivars: les ta-
R: Doncs no, no és tan pesat fones, els transports, les collidores,

corn era abans degut a la maquinà -
na amb la que podem contar ac-

	 P: Pensa que ens hauriem de
tualmen: tractors, pulveritzadors, dedicar mes a l'agricultura?
adobs, sistemes de regadiu, etc.	 R: Clar que sí. Ens hi hauriem
Això fa que la feina sigui més lleu
gera i al mateix temps més renta-

 de dedicar en cos i Anima, ja que
es la base de la nostra alimentada.

ble. Cal no olvidar que el pagés, Seria molt interessant que a les es-
coles, a l'assignatura de Ciènciesper norma, no sol seguir un horari.

Treballa de sol a sol.	 Naturals s'hi dedicassin un poc
més i que els alumnes visitassin elsP: Al sector olivarer, quin futur hi

veu?
	

horts per aprendre a sembrar ar-
bres, hortalisses, cuidar-ho, reco-R: Crec que en aquest sector
Ili-ho i sobretot coneixer-ho a fi deles coses haurien de canviar molt
que el dia de demà tothom fos ca-perquè sigui rentable. Primerament

s'hauria d'intentar, corn ja es fa,	 paç de tenir el seu hortet i recollir
els seus propis fruits.comercialitzar el nostre oli amb de-

nominació d'origen. Això suposaria
Silvia Liebres, Marga Lópezuns ingressos bastant sustancio-

sos i permetria al pagés dedicar
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FRIGORIFICOS,c.s.

REFRIGERACION INDUSTRIAL
BOTELLEROS
VITRINAS
ARMARIOS
CAFETERAS

COCINAS INDUSTRIALES
CAMARAS FRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO
SERVICIO TECNICO POST-VENTA

C.I.F. E 07479058
Correr de So Mar, 153 - 07100 SOLLER

Teléfono 63 07 71.

ANTE LA PROXIMIDAD DE LA TEMPORADA VERANIEGA,
TENEMOS EL GUSTO DE COMUNICARLES QUE TODOS
LOS SABADOS A PARTIR DEL DIA 2 DE MAYO DEL
ACTUAL HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE EL SERVICIO
TECNICO ESTARA A SU DISPOSICION PARA ATENDER
A LAS POSIBLES URGENCIAS.



El passat cap de setmana varen obrir les seves portes les galeries
del Cafè Nou (Sóller) i Horrach—Moyà (Ciutat) per mostrar les respectives
obres dels artistes esmentàs. Si qualque senyera poguessim col.locar,

ambdues, aquesta seria la de l'èxit.
Lesgaleries es varen complaure a presentar en les seves sales

les diferents empentes que la panoràmica de l'art té en les seves propostes
artístiques.

Salvador Martínez

"L'obra no és un fet de comunicació, sine) de transmissió d'un sentir lliure".

Elna Ernvst i Suzi 

"som la raó revisada"

"Ell no modifica el que es diu en la realitat, sine) que fa la
realitat".

FA BRICACION PROPIA
CONFECCIO A MIDA

Aprovechamos para ofercerles las habituales prendas de piel:
FALDAS, CHAQUETAS, ABRIGOS, BOLSOS

y las nuevas secciones de

LENCERIA
ROPA INTERIOR CABALLERO

MODA JUVENIL
SEÑORA - CABALLERO

Calle Romaguera, 1 - 07100 SOLLER (Mallorca)

Avells AINA

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
huno, 7- Teiéfono 630132

SantJaume, 7 - Teléfono 6.31286
FABRICA: Meto, 48 - Co'n l'abole,- Tel. 63065 1

ROBA PER A INFANTS
-	 Telf. 611121 - -	 07100 SOLLER
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Si bé no es difícil comen-
çar a parlar d'aquestes artis-
tes, tampoc es senzill mesurar
les paraules per parlar del que
i com del seu art. N'Elna i na
Suzi, recolzades per una bona
targe de presentació (amb-
dues tenen una dilatada expe-
riencia per definir l'art i de corn
incloure el seu dins d'aquesta
saviesa) han volgut, per afini-
tat am la galana Cafè Noum
fer una mostra de la seva re-
cerca i fer ressò del seu dis-
corre en la preocupació tone-
mental de l'art nou, es a dir,
fer una revisió del sentir i de la
mento del sentiment.

La intenció de les artistes,
del Cafè Nou, esta basada en
una revisió de la raó volent
demostrar la influencia
d'aquesta, en la plástica dels
nostres dies. És una revisió
que s'afirma com un eficaç
mètode d'interrogació a les
actuals concepcions artísti-
ques.

Volem apostar, ambdues,
per una obra autónoma i Iliure
d'elements aliens al seu propi

discurs, volen fer de l'obra no
es un fet de comunicació sino
de transmissió d'un sentir 'hu-
re i , amb ell, una comunió en-
tre l'home i el món. Segons la
seva opinió, dins de l'art s'han
d'evitar les històries, les re-
presentacions i les associa-
cions. Les anècdotes OCUL-
TEN la singularitat, l'originalitat
de l'art, entelen, sempre se-
gons elles, la puresa del seu
ser. No volen crear quimèri-
ques reproduccions de la rea-
litat, sinó que volen cercar les
causes i fets de perquè els
gestos, de tall més primitiu,
ens fan commoure l'anima.
Per elles la veritat de l'art es
una cosa revelada, donada,
increada, independent de sig-
nificats que ja están, similars o
originals, en la NATURA. Elles
han conegut fer entendre que
l'obra autónoma satisfà l'exi-
gència de l'art NOU, es a dir,
rompre la literatura de les his-
tòries contades. No són teóri-
ques. La seva obra agafa el
sentit en una tasca constant,
en una practica continuada

entre l'autor i els materials...
en definitiva, llurs pensaments
no es formulen en juicis lògics
sinó en gestos de I 'esperit.

El seu art es una teoria vi-
va difícil d'expressar però no,
de sentir. Per això, es més
complicat entendre i sentir el
seu codi. Cada obra es un ex-
periment, un exemple inimita-
ble de una manera nova de
pensar. Segons me varen
poer explicar: "Els colors són
sensacions màgiques, salvat-
ges sota la mirada desconcer-
tada de l'espectador-doma-
dor".

És la seva obra, malgrat
tenint traçades diferents, un
diàleg silenciós, un tot desor-
denat que va agafant forma a
mesura que va creixent com
obra. Les grans pretensions
intel.lectuals d'aquestes artis-
tes no esta en divorci amb es-
tar equivocat. Val la pena, sols
amb al raó i el sentir, fer
aquest viatge pels laberint de
l'existència humana. El rellot-
ge del sentir marcara el temps
de la seva veritat.

Parlar den Pep Girbent,
assumir la responsabilitat de
dir o comentar les impres-
sions propies d'un artiste que
ens uneix la complicitat de
l'amistat, no es una feina de
traçada senzilla. Són moltes
hores de compartir i de viure
junts les diferentes, però no
son enfrentades, opinions de
la vida.

Per dir qualque cosa de
l'artista, i sempre segons el
meu parer ell té emocions que
han de surtir d'una manera u
altra si la intenció esta míni-
mament conseguida. Per en
Girbent, quan s'apropa al
punt de voler pintar, aquesta
feina ja no es inútil. Aquest
foc anímic que el mou a pintar
es el més important. Després,
tot es fer feina amb un discurs
o manera de dir les coses en
el que el desconeixement del
camí s'ha de resoldre en cops
de professionalitat. Ell sempre
té un projecte gràfic enriqui-
dor on la grafia de la seva
obra es el mirall ric de la pro-
pia NATURA. Ell no vol l'èxit,
sinó parlar de l'éxit que té la
NATURA damunt nosaltres.
En Girbent seria quelcom
unes estisores que fa la Ilum,
sense apagar-se, coincidesqui
dins els limits imposats per el
quadre. El diàleg amb la natu-
ra es un diàleg inquiet. La Hum
es mou, es difícil agafar-la,
captar-la, i així, agafar els co-
lors. És en aquests moments, •
quan un sol instant d'inspira-
ció a de resoldre l'obra i s'ha
d'entrar dins el cor de la natu-
ra. Sols després, l'autor, fa ve-
ritats de les mentides que els
simples espectadors sempre
veim.

En Girbent no té un texte
previ a la seva pintura que no
sigui la pintura mateixa. En
Girbent s'ha preocupat de
realitzar, de fer una apurada
transcripció de la realitat al

p Girbent: "jo pint 

perque tenc emocions 

i perque m'agrada, 

no perque tengui un 

discurs de moda que 

me faci pintar"
quadre amb el material de la
seva apurada tècnica, en de-
finitiva, ell no modifica el
que es diu en la realitat, si-
ne) que fa la realitat. Tot això
h permet fer d'arquitecte de la
seva propia crítica, a saber,
transmetre el seu gest de
creador sense deixar de part

els recursos que la tècnica
acadèmica posa en les seves
mans. Ara sols ens queda
anar a l'Horrach-Moya i de la
ma dels seus quadres pensar
per nosaltres mateixos. L'èxit
ja esta penjant, nosaltres
l'hem d'anar a tocar amb
els sentits.



La Cooperativa "San Bartolome tanca el
balanç del 91 amb mig milió de pèrdues

En el transcurs de l'assemblea ordinària ce-
lebrada el passat divendres, el Consell de Go-
vern donà compta als socis de la Cooperativa
Agrícola "San Bartolome" del compte d'explo-
tació de l'exercici econòmic corresponent al
passat any 1991, que es tancà amb un saldo

negatiu de mig milió de pessetes.
També es donà compte del cost final de les

obres de modernització realitzades a la tafona i
s'adoptaren mesures per fer front a la
financiació de les quantitats que encara manca
pagar.

La Cooperativa ha hagut d'afrontardurant l'any 1991 la pèrdua d'un camió i l'acomiadament
d'un empleat.

El empuje de una
Nueva Generación.

Descúbrelo en

HERMANOS PALOU FRAU, S. A.
jST:0167L6IE°7168: (Mellorcs)RENAULT

J.C.

Accident
al Colla
causa de
la pluja

Al voltant de les 1230 hores del passat dilluns es reté
avis d'un accident greu ocorregut al Coll de Sóller al punt
quilomètric 252. Una senyora estrangera, conduint un vehi-
cle Renault-5 patinà i envestí contra la paret i hagué de ser
treta per les persones que col.laboraren en el fet. Participa-
ren en el control de l'accident la Creu Roja, la Policia Local,
la Guàrdia Civil de Sóller i la de trànsit. De resultes del cop,
la malaurada conductora tingué, entre altres coses, rotura
d'un braci d'una clavícula i possibles fractures de costelles.

• •••• J

DR. JOSE Ma VICENS

ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

ENF.METABOLICAS:DIABETES,OBESIDAD,COLESPI I TEROL,...•
ENF. PULMONARES:ASMA,BRONQUITIS
CRONICA,....

• ENF CICULATORIAS:HIPERTENSION ARTERIAL,
CARDIOPATIAS,...

REUMATIMOS:ARTRITIS,GOTA,

HORAS CONVENIDAS TEL (971) 45 66 8.9

Avenida Argentina, 8 - 1.0 - C

Palma de Mallorca
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En presencia d'una no-
drida representació de socis
sye omplien la sala de juntes
de la Cooperativa, i després
de llegir l'acta de la sessió
anterior, es va presentar a
aprovació el balanç i comp-
te d'explotació de l'exercici .

econòmic de any 1991.
Els ingressos d'aquell any

assoliren la xifra de 146 mi-
lions de pessetes, 20 dels
quals corresponen a vendes
realitzades en el magatzem
de pinsos i productes fito-
sanitaris. Una vegada comp-
tabilitzades les despeses, el
saldo final resulta negatiu
per valor de 577.320 ptes.

Mala sort

Tant el president Joan
Vives corn l'encarregat Jo-
sep Oliver manifestaren la
seva sorpresa perquè el re-
sultat "ha estat millor del que
esperevem, després de la
ratxa de desgracies i mala
sort que hem patit darrera-
ment".

Els dos dirigents explica-
ren que el Consell Rector va
haver de fer front a les in-
dempnitzacions per l'eco-
miadament d'un empleat; a
l'accident que sofrí el camió a
resultes del qual quedà to-
talment inservible, quan en-
cara l'estaven pagant a tra-
vés de "leasing"; a les despe-
ses de lloguer de transport
durant el període que la Coo-
perativa romangué sense
camió; a l'increment de les
assegurances dels vehicles i
la tafona; i a la mala tempo-
rada de la fruita durant els
primers mesos d'enguany,
que ha deixat la caixa de la
Cooperativa sense liquidesa.

Reforma de la tafona

Seguidament s'entrà en la
discusió del cost de les obres
de millora de la tafona. Josep
Oliver informà que les despe-
ses s'havien disparat dels 42
milions inicialment prevists
als 52 milions que realment
s'havien gastat al final de la
reforma.

Josep Oliver justificà les
despeses dient que el projec-
te inicial esteva ben calculat
pel que fa a la maquinària,
"però tenia moltes deficién-
cies en el ce/cul de les obres
d'infraestructura, que són les
que han desequilibrat el
pressupost inicial". Esmentà
que el cost dels treballs
d'electricitat i pintura estaven
desfasats, que les sabates
de les tolves i les canalitza-
cions exigiren modificacions
no previstes i que el preu
d'una de les màquines resul-
tà superior a l'esperat.

Gestions amb
la Conselleria

Seguí explicant Josep
Oliver que "la situació eco-

nómica actual de la Coopera-
tiva es encara més difícil per-
que compta amb uns 20 mi-
lions de pessetes d'ajudes i
subvencions aprovades que

encara estan pendents de
rebre de l'estat central o de la
CEE".

A la vista de les circuns-
tàncies, el Consell Rector
s'entrevistà amb el titular de
la Conselleria d'Agricultura i
Pesca, Pere J. Morey, per
explicar-II la situació i dema-
nar-li ajuda el més aviat pos-
sible. El Conseller es mostrà
disposat a oferir financiació a

través d'una nova capitalitza-
ció de la Cooperativa, de tal
manera que per cada mil
pessetes que aporti el soci la
Conselleria n'aportarà altres
mil.

"No són doblers tudats"

Acabada l'exposició de
motius, el president Joan Vi-

ves proposà la capitalització
de la Cooperativa a base de
noves aportacions obligatò-
ries dels socis. Vives digué
que les quantitats que es
demanaven "no són doblers
tudats, perquè la tafona es
aquí, este acabada i es de
tots els socis", i assegurà que
la reforma de la tafona "no-
més ha costat quatre milions
de pessetes als socis, que
són les aportacions que va-
ren fer en el seu moment".

Noves aportacions

L'assemblea aprovà amb
un sol vot en contra la pro-
posta del Consell Rector i,
després d'un intercanvi de
parers sobre el número
d'aportacions a realitzar,
s'acordà realitzar les se-
güents:

• Dues aportacions de
6.800 ptes. cada una per ca-
da quarterada d'hort o frac-
ció, fins a un mexim de sis
aportacions.

• Dues aportacions de
6.800 ptes. cada una per ca-
da dues quarterades d'olivar
o fracció, fins a un máxim de
sis aportacions.

Per decissió de l'assem-
blea, aqueixes quantitats
hauran de ser bestretes pels
socis abans del proper 30 de
juny. Amb aqueixes aporta-
cions, el Consell Rector pen-
sa arreplegar de 8 a 10 mi-
lions, que es transformaran
en uns 18-20 milions gràcies
a l'aportació de la Conselle-
na.

Nou tresorer

Corn a darrer punt de
l'ordre del dia, es procedí a la
renovació de càrrecs, del
Consell Rector.

Foren reelegits els inter-
ventors titulars i suplents,
Benet Oliver, Joan Bisbal i
Bartomeu Castañer, • i el
tresorer Antoni Joy fou subs-
tituit pel soci Pere Suau.

Redacció	  Noves aportacions per acabar de pagar la tafona



El concurs Vall d'Or s'amplia a
glosa i a narrativa breu

G.M.

El concurs de poesia
Vall d'Or, que des de fa sis
anys organitza el Grup No-
vetat, amplia enguany la
seva oferta i canvia el nom
genèric del certamen, que a
partir d'ara es diu Premis
Literaris Vall de Sóller.

Bases

Les bases de la VI edició
del concurs, que foren pre-
sentades dissabte passat a
la	 Biblioteca	 Municipal,
consten	 dels	 següents
premis:

• VI Edició Vall d'Or
de Poesia, amb premis de
50.000 pessetes i trofeu per

al millor poema i 25.000
pessetes i trofeu per al fina-
lista.

• Ill Edició Guillem
Colom i Ferrà de Poesia,
al qual sols hi poden optar
els ciutadans de la comarca
de Sóller. El primer premi
consisteix en 25.000 pesse-
tes i trofeu i el segon en
15.0001 trofeu.

• I Edició Joan Mar-
quès Arbona, de narració
curta, de sis fulls corn a
màxim de durada. Els pre-
mis són de 50.000 pessetes
i trofeu, i 25.000 i trofeu.

• I Edició Pau No-
guera (Sarol) de glosa,
amb 20.000 pessetes i tro-
feu per a la millor composi-
ció i 10.000 i trofeu per al
segon classificat.

MonolingUisme

bAir,Aair,

El Grup Novetat recull
amb els canvis realitzats
les suggeréncies rebudes
des de la celebració de la
V Edició, en la qual alguns
participants i les autori-
tats trobaven a mancar as-
pectes literaris no repre-
sentats al concurs corn la
prosa.

Paral.lelament els Pre-
mis Literaris Vall de
Sóller es converteixen a
partir d'ara en monolin-
gües; l'únic idioma que es
podrá emprar per partici-
par-hi será el català.

Els treballs es poden
enviar a la Llibreria Cala-
bruix abans del proper dia

-	 7 d'agost.

Durant la nit, rescat d'un ferit
en el torrent de Pareis

M Gua!

El grup d'espeleologia "De-
fensora Sollerense", juntament
amb membres de la Policia Lo-
cal, Creu Roja, bombers i pro-
tecció civil participaren la nit del
diumenge i matinada del dilluns
en el rescat i posterior evacua-
ció d'un tent.

A les deu del vespre, a soli-
citud de la Creu Roja, es des-
plagaren fins a les cases de
Escorca on es reuniren tots els
grups de refresc per posterior-
ment baixar pel camí que con-
dueix a l'entreforc. El ferit ja ha-
via estat tractat pel metge que
Ii havia practicat l'empostissa-
ment d'una cama a causa
d'una rotura de tíbia i peroné.

La pujada des de s'Entre-
forc fins a les cases d'Escorca
fou mortal, s'invertiren més de
quatre hores a causa de la deli-
cadesa de l'operació, de la fos-
cor i de la capamunta.

El ferit fou traslladat en una
ambulancia de la Creu Roja fins
a Ciutat i la totalitat dels com-
ponents del rescat tornaren a
casa.

Literatura

S 'ha sol.licitat un informe tècnic al respecte

Fornalutx podria aprofitar part de
les aigües depurades de Sóller

P.P.

A proposta del regidor
independent Joan Alberti,
el consistori de Fornalutx
aprovà el passat mes de
maig sol.licitar un informe
tècnic en el qual s'analitzi la
possibilitat d'aprofitar part
de les aigües residuals pro-
cedents de l'estació depu-
radora de Son Puça de
Baix, del municipi de Sóller.

La proposta será traslla-
dada a la Junta d'Aigües de
les Balears perquè els seus
serveis tècnics redactin
aqueix informe. En el cas
que sigui favorable, s'haurà

d'especificar el tipus i diá-
metre de la canonada ne-
cessària per conduir les al-
gües depurades des de la
depuradora fins a la vila de
Fornalutx, així corn la ma-
quinbria necessària per a la
seva impulsió.

Aigua per regar

Joan Alberti fonamenta
la seva proposta dient que,
amb la nova depuradora, hi
ha excedent d'aigües depu-
rades a Sóller, que perfec-
tament podrien ser utilitza-
des per regar els horts de
Fornalutx, sempre que les

despeses de manteniment
no siguin excessivament
gravoses.

Alberti explicà que, ac-
tualment, l'aigua per regar
Fornalutx és suficient però,
amb la proliferació de la
construcció i l'augment de la
població podria arribar un
moment que fos deficitària.
La instal.lació d'aquesta ca-
nonada podria ser una bona
forma d'avançar-se a les ne-
cessitats futures de la vila.

Juntament amb la re-
dacció de l'informe, el Con-
sistori solicitá també la fi-
nanciació de la canonada,
que seria col.locada a cal-reo
de l'Ajuntament.
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Aquesta mateixa setmana, segons ha informat el
regidor Bartomeu Darder, s'han desplaçat a Sóller
dos enginyers de vies i obres depenents del Con-
sell Insular de Mallorca (CIM), per tal de realitzar
una visita a tota la xarxa viària que correspon a
l'esmentat organisme autonòmic: Camí de ses Argi-
les, trossos del Cami de ses Set Cases, etc.

Les obres començaran la setmana que ve

Importants projectes de reparació i
asfaltat deis camins depenents del CIM

J.C.

Arran d'aquesta visita,
s'ha sol.licitat la redacció
d'un projecte que correria
a càrrec del CIM i con-
templarla l'asfaltat del
Camí de ses Argiles. Si
no hi ha entrebancs de
darrera hora, l'execució
d'aquest projecte podria
començar dins el mes
d'octubre.

També esta previst
que s'asfalti el tros del

Succeit

Cami de sa Figuera, des
del Port de Sóller fins
arribar a l'asfaltat que han
fet ara, just la setmana
passada, al Carrer d'An-
toni Montis.

La propera setmana

En virtut d'aqueixa vi-
sita d'inspecció, els dos
enginyers pogueren tocar
amb les mans el mal es-
tat que ofereixen algunes
zones de Sóller, de les

que el CIM en té la titulan-
tat sense que hi hagi fet
cap inversió durant els
darrers anys.

Dilluns de la setmana
que ve començarà, mit-
jançant una empresa de
Sóller, la reparació dels
paretons esbucats del
Carni de ses set Cases
i la reconstrucció d'un
mur que es troba a Ses
Portes Vermelles, a la
carretera de Fornalutx,
amb carácter d'urgència
ja que el seu estat és
molt perillós.

Els dos funcionaris del
CIM també giraren visita
de supervisió al Camí sa
Figuera. A la vista del
mal estat que es troba,
per les dificultats que ofe-
reixen algunes corbes
molt tancades, proposa-
ren a l'Ajuntament una
mena de conveni, de tal

manera que si l'Ajunta-
ment aconsegueix que
els propietaris de les te-
rres cedeixen els te-
renys, el CIM tealitzarà
les obres necessàries per
tal de reduir el radi de les
corbes i donar una major
suavitat a tota la carrete-
ra.

Camí del Cingle.-
Aquesta setmana s'ha as-
faltat el Camí del Cingle
fins arribar a la primera
corba i el tros de propie-
tat municipal de la Urba-
nització d'Es Través
fins que s'arriba a la part
privada, aixf com el Ca-
rrer de l'Església.



Després de l'Assemblea
Provincial, Nuredduna
farà vacances

Redacció

El dia 12 d'aquest
mes, l'associació Nured-
duna celebrara la seva
Junta Provincial Anual.
Després d'aquest acte,
dita associació farà va-
cances durant els mesos
d'estiu, i fins el primer
dilluns d'octubre, quan es
tara la rpimera reunió del
curs 1992-93, a Sa Boti-
gueta.

Durant els mesos
d'estiu es realitzaran els
sopars de companyeris-
me que habitualment

s'organitzen cada darrer
dissabte de cada mes.
Durant aquest estiu es
prepararan diferents acti-
vitats per realitzar durant
l'hivern entre les quals ja
esta mig programat un
viatge a Canaries que es
realitzarà el proper mes
de novembre.

La sort

El número premiat de
la rifa que es va fer per Sa
Fira a Sa Creu Roja es el
1.136. Recordam que el
premi del sorteig era una
cuberteria.

AJUNTAMENT DE SÓLLER 	Del 1 al 15 de Junio

EXPOSICION DE LISTAS
DEL CENSO ELECTORAL

Referidas al 1 de Enero de 1992 y que incorporan la información
derivada del último Padrón Municipal de 1 de Marzo de 1991.

Para poder votar es necesario estar correctamente inscrito en el Censo Electoral

Acuda a comprobar su inscripción en el Censo
Electoral, aunque haya estado correctamente inscrito
en Censos Electorales anteriores.

Sobre todo:
.Si cambió de residencia o domicilio en el año 1991.
•Si cumplió 16 o 17 años durante 1991

se han actualizado sus datos personales o de
residencia con motivo del último Padrón Municipal de 1 de
Marzo de 1991.

Lugar de exposición: En todos los Ayuntamientos, a
través de sus Juntas Municipales de Distrito o en locales
designados para ello.

Plazo de exposición: Del 1 al 15 de Junio

Forma de reclamación: Si no figura en el Censo Electoral
o sus datos no son correctos, presente la reclamación en
el mismo local donde se exponen las listas.

Estructura del Censo Electoral: El Censo Electoral está
dividido en secciones y, dentro de éstas, los electores se
ordenan 'alfabéticamente por apellidos

Se deberá consultar la sección correspondiente al
domicilio del elector, para lo cual cada sección tiene un
callejero con la denominación de las vías públicas que le
corresponden.

Con la colaboración de todos, podemos tener un
Censo Electoral correcto, sin omisiones ni errores.

ESTE CENSO ELECTORAL INCORPORADAS TODAS LAS RECLAMACIONES, ENTRA EN VIGOR EL 1 DE AGOSTO DE 1992
Y SIRVE PARA LAS ELECCIONES QUE PUEDAN CONVOCARSE DESDE ESTA FECHA HASTA EL 31 DE JULIO DE 1993

SEGURIDAD DE VOTAR EN EL FUTURO, NECESIDAD DE COMPROBAR EN EL PRESENTE

Para cualquier información complementaria, la Oficina del Censo Electoral de su provincia
le atenderá y resolverá sus dudas.

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL- c/ Ciudad de Queretaro s/n. P. Levante. 07007 P. Mallorca - Telf. 1971) 46.50.12

Demà, gimcana juvenil per
iniciar la vetlla
de Pentecosta

G.M.

La Coordinadora de
Joves Cristians ha pre-
parat per demà dissabte
una gimcana que precedi
rà la vetlla de Pentecosta
que a les 22 h. s'iniciarà a
la Parroquia de Sant Bar-

,

, t gimcana comença-
ràHA les 1645 h. al casal
Pau Noguera (Els Jar-
dins),.i es desenvoluparà
&AA %I lema "Tots junts
feim comunitat".

Segons el responsable
de la CJC, Antoni Celik

l'objectiu de la diada es de
"recalcar en els joves, so-
bretot del qui es preparen
per rebre el sagrament de
la con firmació, /a idea
d'unitat de la nostra co-
munitat mitjançant dife-
rents proves i preguntes
que hi fan referència,
malgrat l'heterogeneitat
de la mateixa i la gran va-,
rietat de grups i movi-'
ments existents".

Una vegada acabades
les proves de la gimcana,
a les 20 h., hi haurà uns
minuts de reflexió, un so-
par comunitari i, a les 22
h., la vetlla de Pentacosta.    

neRre
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OggePXI.
CIT. B 07 546 344

Cl. Ccust, 15	 Tel. 63 26 23
07100 SÓLLER (Baleares) 	 Fas. 63 26 23    

MARCOS - PERSIANAS -VENTANAS
PUERTAS MACIZAS

PUERTAS METAL ICAS
PUERTAS BASCULANTES

PINTURAS EN OFERTA PROMOCION
(PROMOCION MES DE JUNIO)

MUEBLES DE COCINA EN MADERA
Y EN FORMICA	 10000.

(REGALO EN UN HORNO ELECTRICO)

ALQUILO LOCAL
C/. Cetre 9. Tel. 727024

ideal: Garaje, Supermercado,
Restaurante, Celler, etc.
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Redacció

Aquest cap de setmana
la vila de Valldemossa sera
la seu de les Olimpiades In-
fantils que des de fa uns
anys es realitzen a distints
pobles de Mallorca, dins el
marc de l'esport escolar.
Recordem que fou l'any
passat que nins de tota
es traslladaren a Sóller per
participar en l'edició del 91
que es realitza a Sóller.

En aquesta ocasió, es
preveu que aquest dissabte
I diumenge es reuneixin més
de cinc-cents alumnes de di-
ferents col.legis per tal de
competir entre ells. Dissabte

a partir de les 930, i després
de donada la benvinguda
per part de les autoritats
presents, es començaran elS
torneigs i les competicions
que s'aniran celebrant fins
l'horabaixa i continuaran el
diumenge al mati, deixant
que les finals es disputin el
capvespre.

L'horabaixa es farà l'en-
trega de trofeus i es donaran
per finalitzades aquestes
jornades esportives esco-
lars.

Tres escoles de Sóller,
Els Sagrats Cors, Es Puig i
St. Vicenç de Paul, i el
col.legi de Deià "Es Porxo" hi
participaran competint en di-
ferents en diferents esports.

Tercera Edat

Després de la inaugura-
d& per part de l'anterior
consistori, del nou local des-
tinat a les activitats dels
nostres majors, a la qual
acudiren en massa els
membres de l'Associació
de la Tercera Edat, una
representació de la Junta Di-
rectiva visita la nova batlesa
a l'Ajuntament, per tal de fe-
licitar-la i posar-se a la seva
disposició.

En el transcurs de la
reunió es parla del nou local i
dels temes encara pendents
de resoldre corn són el mal
estat de la porta principal,
els comptadors elèctrics i la
vaixella per al menjador i la
cuina, encara pendents de

rebre.
La batlesa assegurà que

visitaria el QOU local el proper
dijous, dia 11, a les sis de
l'horabaixa, acompanyada
d'alguns membres del con-
sistori, per conèixer de prop
les mancances i saludar els
associats.

Amb motiu d'aqueixa vi-
sita, la Junta Directiva con-
vida els associats a assistir a
la testa i a brindar amb en-
sarmades i cava perquè molt
prest es posi en funciona-
ment el nou local de Ses Es-
colapies.

Per dijous, dia 18, la Fra-
ternitat de Malalts i la Terce-
ra Edat organitzen una ex-
cursió a Porreres i Felanitx.
Els interessats s'han d'apun-
tar Can Cremat o al telèfon
63.27.55.

Valldemossa

Dissabte i diumenge, Olimpiades
Infantils a Valldemossa

La directiva gestiona la posada
en funcionament del nou local

Església



EL RECORRIDO MALLOROUI DE LA ANTORCHA OLIMPICA

DESDE EL PORT DE SOLLER
EL SIMBOLO OLIMPICO

SALDRA RUMBO A BARCELONA
A SORBO DE UN BARCO DE EPOCA
PROPIEDAD DEL CONDE DE GODO

LA JORNADA
MALLORQUINA

SE DESARROLLARA
EL DIA 23 DE JULIO

SOLLER

aiNiSs4cm
I NCA

CONSOLA.

STA.'MARIA PETRA

MANACOR

SINEU
•

ALGAIDA
UIRI VILAFRANCA

BUNYOLA

PALMA

A LA ALTURA DE SA
DRAGONERA LA ANTORCHA
ES TRASLADADA A BORDO
DEL HISTORICO VELERO

"RAFAEL VERDERA",
ENTRANDO EN EL PUERTO
DE PALMA A LAS 11.00 H.

EL RECORRIDO TERRESTRE - A PIE

Y EN BICICLETA - TIENE UNA
LONGITUD DE 173.7 KMS.

Joan

TV-2 emetrà avui, en directe, l'encesa de la torxa olímpica

Dia 23 de julio l la flama olímpica
sortirà del Port de Sóller

Corn avançàvem, ja fa
més de dos mesos, a por-
tada del nostre número
150, la Flama Olímpica
simbol de la pau, concórdia
i joc net, que ha presidit
sempre tots els Jocs de
l'època moderna arribara
a Sóller a les deu i mitja
del vespre, de dia 23 de ju-
lio!, embarcant-se, mitja
hora després, dins el vai-
xell d'època "Rosalin", cap
a Catalunya, per encen-
dre, el dia 25, el pebeter
instal.lat en el Estadi Olim-
pic de Montjuic, fent-se
seguidament la Cerimonia
Oficial de la Inauguració
del Jocs Olimpics de
Barcelona-92, que tindrà
una durada d'una hora i 35
minuts.

TV-2 emetrà avui
l'encesa de la torxa

TV-2 emetrà avui en di-
recta, a les deu del mati,
des de ()limpia (Grecia),
l'encesa, amb els raigs
del Sol, de la torxa olím-
pica que arribará el 13 de
juny a Empúries (Girona),
per presidir els Jocs Olím-
pies Catalans.

Fins a la Dragonera
amb el vaixell "Gemma"

La Flama Sagrada será
trasl.ladacia per via maríti-
ma i aèria, a través del Me-
diterrani, fins al Port de
l'Escala (prop d'Empú-
ries). Des de aquí, i durant
40 dies recorrerá tot Es-

panya, per partir després,
des de Tarragona, —amb el
vaixell "Gemma"— cap a Sa
Dragonera, a on serà por-
tada a un altre vaixell, el
"Rafel Verdera", amb el que
arribará al Port de Ciutat, a
les onze del matí del 23 de
Juliol.

Des de Ciutat la torxa,
portada per atletes, co-
mençarà un recorregut de
1737 quilòmetres, partint
per la carretera de Mana-
cor cap a Algaida, Montuiri,

Villafranca, Manacor i Pe-
tra.

Des de aquí será
trasl.ladada amb bicicleta
cap a Sineu, Inca, Binissa-
lem i Consell, per seguir de
nou a peu cap a Santa Ma-
ria i de nou Ciulat.

Des de Palma cap al
Port de Sóller, amb bici-
cleta, arribar t a la nostra
Ciutat a les deu i mitja, sor-
tint cap a Catalunya, amb
el vaixell "Rosalin", a les
onze del vespre.

Els portadors

Cent trenta-nou perso-
nes de les quatre illes (107
de Mallorca, 21 de Menor-
ca, 10 d'Eivissa i 1 de For-
mentera), seran els que
portaran la torxa (que pesa
1 quilo i 200 grams) durant
els 1737 qms. de recorre-
gut illenc.

Els atletes correran mig
quilòmetre a peu, i els
ciclistes dos quilòmetres i
mig amb bicicleta.

Reproducció del recorregut illenc de la Toma Olímpica,  vist pels companys del "Diario
de Mallorca".

Tercera Volta a Mallorca
per creuers

La siE na etapa :abarà
al Port de Sóller

Joan

El passat dissabte, dia
30 de maig, comença,
amb l'etapa Palma-La Rà-
pita (21 millas), la tercera
edició de la Volta a
Mallorca de Creuers,
que es disputará durant
quatre finals de setmana,
amb un recorregut total de
174 milles, estant previst
que acabi a Ciutat dia 21
de juny.

El vinent diumenge,
dia catorze, es tarà la si-
sena etapa, que acabará
en el Port de Sóller, lloc
d'aquí a on sortirà la sete-
na, el dissabte dia vint.

Per fer la classificació
final es sumaran els punts
de les sis millors proves

fetes per cada embarca-
ció.

Aquests són els reco-'
rreguts prevists, que
manquen fer a l'hora de
redactar aquestes

Dissabte, dia 6 de
juny: Porto Colom - Cala
Ratjada (23 millas).

Diumenge, dia 7 de
juny: Cala Ratjada - Port
de Pollença (21 millas).

Dissabte, dia 13 de
juny: Triangle en el Port
de Pollença (12 millas).

Diumenge, dia 14 de
juny: Port de Pollença -
Port de Sóller (31 millas).

Dissabte, dia 20 de
juny: Port de Sóller - Port
d'Andratx (24 millas).

Diumenge, dia 21 de
juny: Port d'Andratx - Ciu-
tat (19 millas).

La nostra badia, final i principi d'etapa.  
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Olimpisme Vela

Joan

L'atleta solleric An-
toni Pinya s'imposà,
una vegada més, al
llançament de disc en
el Control fet el passat
dimecres, dia vint-i-set,
en el Poliesportu Prin-

ceps d'Espariya, de Ciu-
tat.

A pesar del fort vent
en contra el campionis-
sim solleric va aconse-
guir fer 3632 metres,
mentres que el segon
classificat Antoni García
(Costa de Calvià), feia
3570 metres.

BENS D'AVALL

Bdk
RESTAURANT

Urbanització Costa de Dala. SOLLER. Tel. 6323 81

Volem proposar-vos una doble alternativa per dis-
sabte vespre, a partir de día 6 de juny:

Assaborir en un marc incomparable de la nostra
cuina i al mateix temps disfrutar de la música del
TRIO NOCTURNE.

El jazz, soul, blues... més autèntic, per escoltar
o, ballar.

Volem recordar-vos també que els dilluns tenim
tancat, i que el proper dia 26 de juny el restau-
rant estarà ple.

Perdonau les moléstiesi

Antoni Pinya s'imposà
al llançament de disc

Adetisme

<AVALL V<RD
AMB MOTIU DEL NOSTRE

PRIMER ANIVERSARI DIA 12
DE JULIOL SORTEJAM UN

CAVALL DE CARTRO ENTRE
TOTS ELS NOSTRES CLIENTS.

C/. Bon Any, 5.



 

Mi nómina es.. 1

otiv

Las personas que cobran su Nómina a través
de Sa Nostra pueden acceder a diversos tipos de créditos

en condiciones muy favorables.
CRÉDITO INSTANTÁNEO:
Podemos . adelantarle hasta 8 mensualidades (máximo 1.000.000 de ptas.)
Es un servicio ágil, práctico y muy fácil de obtener. La concesión es instantánea,
con un buen tipo de interés: 14% (T.AE. 14,934%)

PRÉSTAMO NÓMINA
Puede solicitar hasta 8 mensualidades (máximo 3.000.000 de ptas.)

a los mejores tipos de interés del mercado que van desde el 11,50%
frij	 (T.AE. 12,126%) a seis meses, hasta el 15%

(TAE. 16,075%) a seis años.
PRÉSTAMO VIVIENDA

Para la adquisición o reforma de su vivienda,
préstamos en las mejores condiciones , con rapidez en

la concesión y un plazo de devolución hasta 20 años.

HAGA VALER SU NÓMINA

su mejor respaldo
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Automobilisme

Degut a no arribareis esmortedors

Joan

El pilot solleric Antoni Forteza no pogué participar a la
quarta prova (segona de circuit) del Criterium Auto Hebdo
Sport, que es disputa dins Catalunya, per no rebre (des de
Barcelona) els esmorteidors nous que havien de montar al
seu Seat 127 Fura. Recordem que a la primera prova dispu-
tada dins el Circuit de Calafat (Tarragona) en Toni aconse-
gui la dotzena posició.

Forteza no
participa al
"Auto Hebdo
Sport"

Futbol base

Benjamins

Sollerense, 1 -Independiente, 3
Alineació: Carbonell, Hernández, Mu- sa que també va influir en el resultat.

floz, Enseñat, Torrens, Bota, Guerrero, 	 Gema, dissabte, darrer partit amb el
Campo, Bauza, Barceló, Adrover. 	 Verge de Lluc.

Gols: 1 -Barceló.
Comentad: El Sollerense va fer tot el Altres resultats:

que va poder davant un equip que es va
demostrar superior. Podem dir també que

	
Sóller, 4-Porciúncula, 2

la sort no va acompanyar als de .casa, es
perdien pilotes amb relativa facilitat provo-

	 També, demà dissabte, darrer partit
cant un ambient nerviós entre els al.lots co- amb el Son Gotleu.

Els sollerics aconseguiren una bona goletjada

Futbol infantil

Sollerense 7
R. Calvo 1

Sollerense: Lladó, Ma-
rrog, Galindo, Puig, Coll,
Bernal-, Ravi, Sera fin, Vic-
tor, Arbona, Ernest (X. En-
senyat, Ventura, Guerrero,
Nofre).

Gols: Ravi (1), Bernat
(1), Marroig (2), X. Enserlat
(2).

Comentad: El Solleren-
se sortí amb algunes so-
preses dins l'onze inicial. A
pesar de tot el partit es de-
senvolupà molt be aconse-
guint un gol a la primera
part.

del Relojeria Calvo, que
l'àrbitre arregla mostrant
targetes: la groga a Ma-
rroig i dues vermelles als
contraris, que es quedaren
amb vuit jugadors, ja que
començaren el partit amb
només deu homes.

A remarcar que el por-
ter solleric, i altres jugadors
locals, haurien d'haver es-
tat expulsats per agressió.

Els sollerics aprofitaren
la inferioritat numèrica per
fer la gran goletjada, que
encara hagués pogut ser
més abultada, si l'àrbitre no
hagués pitat tantes fores
inexistents.

El gol visitant fou acon-
seguit de penal, significant
el 3 a 1.

El Sollerense logra
una goletjada importat
damunt un equip que no
sol encaixar aquestes
derrotes.

A la segona vingué la
goletjada. Hi hagué un petit
enfrontament entre alguns
jugadors sollerics i alguns

tY-sirMtsi"
Exposició de

FRANCESCA ASHBI
durant el mes de Juny

Pizzería — Café — Croissanteria

Cl. Lluna, 6 W' 630907 -417100 SOLLER

PIZZAS PARA LLEVAR



Francesc Ferrà
•(Honda CBR-600)

al Circuit
del Jarama

Viatjar en bici
Sentir el pert urn de l'aire dintre teu,
I el cor bategant amb força al teu pit
no és tan sols el que la gent creu,
és gairebé una forma de crit...

Saber que la mà invisible del vent
pentinarà els teus cabells impossibles,
i que la força de tots units
ens farà indivisibles.

Deixar-te embriagar pels colors
del paisatge...

Deixar-te portar per la bici
en silenci...

I tenir els núvols per a sostre,
magnifica idea es la nostra!

Marga (Amics de la Bici)

WIMPY
LA ÇASAADE LA HAMBURGUESA

Cl. Marina n ° 28 - Port de Sóller

Próximamente los famosos NUGGETS de pollo
y nuevos platos y postres.

Abierto todos los días.

inscrits.
Juntament amb en Xesc hi participaran

altres pilots mallorquins, entre ells en Pere
Bennassar (Honda 600), que no aconseguí
2Iassificar-se al Circuit de Calafat, i el conegut
Josep-Lluis Angel (Susuki) dins la categoria
de Super Bike.

A destacar que cap d'aquests pilots comp-
te amb ajuda federativa, sinó que són ells ma-
teixos els que han de pagar totes les despe-
ses.

Per això en David el propietari de Motos
Sóller té una Dista oberta de col.laboradors al
seu taller, en el començament de la Carretera
de Desviació al Port (Can Repic), a la que són
benvingudes totes les ajudes.

Joan

Francesc Feria, el popular pilot de Motos
Sóller, sorti dimecres passat cap al Circuit del
Jarama, per a participar, aquest cap de set-
mana, a la segona oroya puntuable del Cam-
pionat d'Espanya de Super Sport.

En Xesc sortirà, amb la seva Honda
CBR-600, als entrenaments del dissabte, i si
aconsegueix classificar-se, -cosa que espera
tota l'afició sollerica-, el diumenge a la cursa
propiament dita.

Recordem que a l'anterior oroya, en el Cir-
cuit de Calafat (Tarragona), es classifica en el
lloc dissetè, amb un total de més de 60

Dues tripietes solleriques
al Campionat d'Espanya

Buixó

Els propers Campionats
Estatals de petanca de
primera categoria, a cele-
brar aquest cap de setmana
a Alacant, han de ser la
consagració definitiva dels
petanquistes sollerics.

Dues tripletes del C.P.
Unió de Sóller, hi prenen
part per la seva condició de
Campions de Balears i de
tercers classi ficats. L'altre
representant de Balears se-
ra una tripleta del C.P. Brasi-
lia M.V.

Pels Campionats Esta-
tals es classifiquen els

Campions de cada Federa-
ció Territorial, i segons la ca-
tegoria que té reconescuda
cada federació, la participa-
ció s'amplia fins a tres o
quatre tripletes.

Balears té garantitzada,
per la seva categoria, que
els Campions (Timoner,
Manrique i Reines) seran
cap de serie, i es respecta-
ran, a la primera eliminató-
ria, els emparallaments amb
les federacions Alicantina,
Catalana i Madrilenya.

En canvi les altres dues
tripletes (Nadal, Darder i
Agustí) i la del Brasilia, en-
traran en sorteix "pur".

Es preveu un torneig

molt obert, degut a la igual-
tat de qualitat de les triple-
tes favorites, que seran corn
sempre les representants
de Catalunya, Balears, Ma-
drid i Alacant, sense des-
cartar les sorpreses que es
poden donar en aquests ti-
pus de competició.

Ciutat de Barcelona

Nadal, Darder Agusti,
del C.P. Unió de Sóller, han
aconseguit la seva classi fi

-cació per estar presents en
el Torneig de Petanca, CIU-
TAT DE BARCELONA, un
dels més importants del ca-
landan estatal.

HORARI:
De 830 - 1300 hores.
De 1500 - 2000 hores.

Venda i Lloguer de Maquinaria
DISSABTE:

De 9'00 - 13'00 hores.	 Cl. Victaria,48-A-Te1.63.23.71-SOLLER
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Motociclisme

ECHELE
IMAGINACION.

Dentro de una Midi se puede hacer de todo.
Desde transportar 1.130 kg. de carga u ocho pasajeros
cómodamente, ¡hasta pintar un elefante! Echele
imaginación.

Acérquese a su Concesionario Oficial Opel y
pregunte por Midi. Le sorprenderá lo grande que puede
llegar a ser.
MIDI.
TAN GRANDE COMO QUIERA IMAGINAR.

LE ESPERAMOS

ISLEÑA DE MOTORES, S.A. TALLER PAU I MARCE
Servicio Oficial en Soller

_ • Gran Vía Asima, s/n. Pol Ind. SON CASTELLO.	 Carrer de Sa Mar. 128.

• Tel 20 23 62 / 20 22 04 PALMA DE MALLORCA -- Tel. 63 34 50. SOLLER.. 	 _.

„..,,,. El CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL. MEJORES POR EXPERIENCIA.

ll'?,:711 '	 4P1M00::::::.,



L'imprès, editat a tot color, inclou nombroses fotografies al.lusives a la Serra de
Tramuntana.

Ha editat un fulletó informatiu

El G.O.B. inicia una campanya
en favor del Parc Natural de
la Serra de Tramuntana

El Grup Omitológic Balear
(GOB), juntament amb la Asociación
para la Defensa de la Naturaleza
(ADENA), acaba d'editar un fulletó
informatiu sobre la Serra de Tra-
muntana i les característiques que
reuneix, idònies per ser declarada
Parc Natural. Aqueix imprès de

quatre fulles plegables té corn a ob-
jectiu denunciar la timidesa del pro-
jecte de Parc Natural que proposa
el Govern Balear, limitat només al
municipi d'Escorca o a les finques
de propietat pública, i defensar el
projecte d'un Parc Natural que co-
breixi tota la Serra de Tramuntana.

P.P.

Aqueixa mateixa set-
mana, el GOB ha començat
a repartir impresos per
Sóller, amb la intenció de
donar a conèixer els objec-
tius d'aquest gran Parc Na-
tural.

"Explicada correcta-
ment —avança el fulletó— la
idea hauria de ser ben re-
buda per tothorn, amb
rúnica excepció de promo-
tors immobiliaris i enginyers
de la vella escola. Tota la
resta (propietaris, pagesos,
autoritats locals, veins, etc.)
haurien de fer un front co-
mú amb els ecologistes en
la reivindicació del Parc,
sense escoltar la demagò-
gia fácil que segurament
algú fará en contra, dent
coses tan absurdes corn
que se prohibirá caçar, que
no estará permès ni canviar
una teula", i d'altres con-

semblants
Per tal d'aconseguir-ho,

el GOB entén que el Parc
Natural ha de representar
un estímul per al desenvo-
lupament socioeconómic
dels habitants de la Serra, a
base d'ajudes per al man-
teniment de l'agricultura,
atorgament de la denomi-
nació d'origen per als pro-
ductes del Parc, turisme
verd i d'altres iniciatives, tal
corn ocorre - a nombrosos
exemples de tot el món.

Evitar urbanitzacions

Corn a objectiu fona-
mental, el Parc Natural ha
de protegir els valors natu-
rals i culturals de la Serra, i
això implica —segons els
impulsors de la campanya—
"evitar noves urbanitza-
cions i parcel.lacions, aixi
corn aquelles obres públi-
ques que causin un impac-
te ambiental desmesura t .

En aquest sentit, de-
nuncien les urbanitzacions
del Port de Sóller, Cala
Tuent i d'altres que ocupen
fins i tot sell forestal i que "ja
fa temps que han profanat
el que hauria d'haver estat
per a sempre un santuati
paisatgístic intocable", així
corn el nou traçat de la ca-
rretera de Deià i el túnel de
Sóller, qualificat corn "un
regal per als especuladors".

Trobades

Els membres del GOB
de Sóller pretenen, també,
organitzar trobades amb
les entitats i institucions
implicades o interessades
en el futur Parc, corn pu-
guin ser societats de caça-
dors, comunitats de propie-
taris, associacions de pa-
gesos, etc., per tal de do-
nar-los a conèixer el projec-
te en profunditat.

1111n11111•111nP

CINCO RAZONES
PARA HACER SU
DECLARACION DE
RENTA 1991 EN:

darTER
ONSULTORS

1.—Su Renta Simplificada desde 4.000 Ptas.
2.—Su Declaración de Renta de un día para otro.
3.—Trato personalizado, atendido por su asesor.
4.—Total discrección.
5.— Horario ininterrumpido.

Lunes a Viernes, 9 a 18 h.
A su disposición en el 63.33.99

Para su mayor comodidad hasta el 30 de Junio
sabados de 10 a 14 h. abierto.

Avda. Cristóbal Colón, 3, Entlo. - dcha.
Teléfono - Fax: 6333 99	 Horario, 930-5 h.
07100 SOLLER (Mallorca)	 Sábados, 10'30-1'30 h.

) 
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germans SAM POL

C/. Cetre, 5 - Telf. 63 20 69 - SOL LER (Mallorca)

Comunica als seus clients que tenen en exclusiva la marca
GRADALUX en tot tipus de cortina de teixit i metalica.

Cortinas Venecianas
Cortinas Duet-te

Cortinas Plisadas
Verticales en aluminio y textiles

Estores

1 2
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Festes
	

Medi ambient

Miguel Ferrà, pregoner

Les festes patronals dc 73ia‘
comencen dia 14

m.i.

El proper dia 14 de juny comencen les
festes patronals de St. Joan de Deia. En
aquesta ocasió, el pregó que encetarà el ca-
lendari de celebracions, serà dissabte dia
14, a les vuit de l'horabaixa, a l'Església Pa-
rroquia!.

El pregoner estará a càrrec del conegut
escriptor solleric Miguel Perra Martorell. Pos-
teriorment el quartet "Opus 80" oferirà un
concert que tancarà l'acte.

Havaneres, teatre, cinema

Les festes seguiran el cap de setmana
següent al pregó, de dia 19 a dia 24.

Mostra Internacional Folklòrica

D'aquí a sis setmanes començarà la
XII edició de la Mostra Internacional Fol-
klòrica que, un any més, congregara a
Sóller la tradició i els costums de pobles

G.M.

Els vuit grups convidats
enguany per la Mostra Inter-
nacional Folklórica són els
següents

• Grupo Iberoamerica-
no, de Córdoba, ARGENTI-
NA.

• Grupo XX Aniversario,
de Ciego de Avila, CUBA.

• Grup I Strinari, de Ca-
tanzaro-Lido (Calábria), ITA-
LIA.

• Te Keanginirr,arawa,
de Kiribati, PACIFIC SUD.

Durant aquests sis dies s'estan progra-
mant molts d'actes d'horabaixa per omplir
vetllades: La Mostra d'Indumentària Mallor-
quina a càrrec d'Aires Sollerics, la pel.lícula
"El secreto de la Pedriza" filmada cap allá als
anys 20, les obres de teatre "La Seu plena
d'ous" i "Ous de somera", que interpretaran
els components del grup de teatre local "Es
Seregall", i una Nit d'Havaneres són alguns
dels actes confirmats pel programa de fes-
tes de Deià.

A la sala gran de l'Ajuntament exposarà
la pintora Catarina Bauzá. Les seves obres,
fetes a l'oli, estaran exposades des de la in-
nauguració, dia denou, fins que acabin les
festes.

Miguel Oliver també té previst exposar,
però encara no està confirmat el dia que
s'obrira l'exposició al públic.

d'origen molt divers i llunyà. Per enguany
l'Organització ha convidat vuit agrupa-
cions de dansa de quatre continents dife-
rents: Europa, Africa, Assia i Oceania.

dissabte dia 14 fins al diumen-
ge dia 19 de juliol.

Recordem que en l'acte de
presentació del cartel' anun-
ciador de la present edició,
creat per Humbert Bronsard,
ja es dona a conèixer la identi-
tat de la persona que clourà la
Mostra Folklórica amb un pre-
gó: l'escriptora i professora de
la Universitat de les Illes Ba-
lears Maria de la Pau Janer.

Responsables de grup

L'activitat del grup organit-
zador de la Mostra de cara a la
setmana d'intercanvi ja ha co-
mençat amb un ritme intens
segons la mateixa Organitza-
ció, Os necessari trobar Res-
ponsables de Grup per
acompanyar una agrupació du-
rant tot el temps que dun el
festival. Els interessats es po-
den posar en contacte amb
Bonnie Bishop mitjançant el
telèfon 63.17.73.

Tres grups americans participaran
a la XII Mostra

▪ Los Vasallos del Sol,
de VENEÇUELA.

• Els Cossacs del Don,
de Rostow RUSSIA.

• Grupo Folclórico So-
merondón, de SARAGOSSA.

• Castro	 Floxo,
d ORENSE.

Dates

La Mostra, corn l'any pas-
sat, començarà en dimarts per
causa de l'integració a un cir-
qüit de festivals folklòrics de
l'estat espanyol, i tendrá una
durada de sis dies, des del




