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Grups de Sóller, Orense, Saragos-
sa, India, Argentina, Russia, Veneçue-
la, Cuba i Pacific Sud participen des de
dimarts a la XII Mostra Internacional
Folklórica.

Dimarts, a partir de les 2130 h., tendrá
lloc la obertura de l'edició d'enguany de
la Mostra amb la participació de tots els
grups ala Plaça de la Constitució.

Durant sis dies els quasi 200 dansa-
dors i músics participants a l'encontre rea-
litzaran diverses actuacions a Sóller, Deia,
Fornalutx, Palma i altres municipis d'arreu
de Mallorca.

Paral.lelament el dimecres, dijous i di-
vendres tendran lloc els habituals inter-
canvis entre les agrupacions al cadafal de
la Plaça, moment en el qual es produeix la

vertadera comunicació entre les cultures
participants.

Nou milions de pressupost

La Mostra costara enguany aproxi-
madament nou milions de pessetes. Afor-
tunadament l'Organització no té deutes
acumulats d'anys anteriors, motiu pel qual
es molt probable que pugui cobrir totes
les despeses amb les ajudes econòmi-
ques de la Caixa de Balears Sa Nostra,
la Conselleria de Cultura, el Consell In-
sular de Mallorca, la companyia Tras-
mediterránea i els Ajuntaments de les
poblacions on es desplacen grups de la
Mostra.

Ampla informació a pàgines 5 i 6.
Nou grups de tots els continents tomaran omplir la placa de

música, vestuari i exotisme.

A les 21'30 h. els nou Jups participants encetaran la Mostra
d'enguany

Dimarts comença  la XII Mostra

El menjador del Puig, en perill
Redacció

En aquests moments, la continuTtat del menjador escolar del col.legi
Es Puig esta ala corda fluixa. D'una banda, l'Associació de Pares no

esta disposada a continuar amb la titularitat de l'empresa responsable
del menjador, ha posat el tema en mans del Ministeri i en aquests

moments esta a l'expectativa. D'altra banda, el Ministeri oferí al col.legi
que gestionas directament l'empresa però a Direcció no ho acceptà, i

sembla que ara podria transferir el servei a una empresa catering de
Ciutat.

Els treballadors que fins ara cobrien el servei per compte de l'APA
estan a l'atur, com cada any, perb no saben si l'any que ve tornaran

ser contractats. Al final, poden resultar els més perjudicats.
Aquesta situació d'inseguretat preocupa als pares, alguns dels quals

han convocat una reunió per avui mateix, a les nou del vespre, per
tractar el tema.

(Planes interiors).
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"Estel d'Or" I "Ressurrecció" amenitzaran la

revetlla.
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Avui capvespre, comencen
les Festes de l'Horta

tres jornades, cal esmentar

• Avui
S'inicia el capvespre amb l'ac-

tuació dels Grup Bulla, una ani-
mació més dels jocs infantils. El
karate de l'horabaixa serà preludi
d'una primera vetlada: a les 22 h.
hi haurà una actuació musical
dels catequistes de l'Horta.

• Demà, dissab-
te

002n• Una diada de fut-
bito omplirà bona part
del matí. Després„ a
l'horabaixa, aeromode-
lisme i proves amb
cans de raça. A les
1930 hores l'Ofrena
de Flors i l'Eucaristia
Solemne centraran la
festa. I a l'arribada de
la segona nit, verbena.
Estel d'Or amenitza-
ran la vetlada, però no
ho farà "S'Altra Banda"
per motius aliens a
l'organització. El subs-
tituirá "Ressurrecció"

• Diumenge
S'inicia, de matí, la

jornada festiva amb la
Primera Cursa crono-
metrada de Mountain
Bike i, a la vegada, la
Cursa Popular del Cír-
culo Sollerense. Ja el
capvesprre, un inte-
ressant torneig de
ping pong donará pas
a la darrera vesprada
amb una representa-

-eir5—a-clarrec del grup
de Teatre de Bunyola
que posara en esce-
na: -"Entremesos des-
yarlats".

Fornalutx

El regidor socialista rebé
l'enhorabona dels companys del

Consistori i es constituí corn a
grup municipal.

Andreu Barceló:
"Venc disposat
a col.laborar"

P.P.

Andreu Barceló Vicens
prengué possessió del cà-
rrec de regidor de l'Ajunta-
ment de Fornalutx el passat
dimecres, primer de juliol. El
possessionament de l'escó
municipal fou el primer punt
de l'ordre del dia del Ple.
Barceló, de 33 anys d'edat,
casat i amb dos fills, substi-
tueix en el càrrec a Agustí
Serra, que dimití a finals de
maig,

Andreu Barceló contesta
en veu alta la pregunta del
Batle i promete complir el
seu càrrec fidelment i res-
pectar les Ileis i la Constitu-
ció. Seguidament, es consti-
tuí com a únic integrant del
grup municipal del PSOE.

Col.laboració

En un breu parlament,
Barceló explica que s' incor-
porava al consistori amb
ànims de col.laborar i que
estava disposat a ajudar en
tot quant pogués. Com a
prova de la seva disposició
anuncia que formaria part de
totes les comissions infor-
matives.

El flamant regidor rebé
l'enhorabona dels companys
del consistori. El bathe Jordi
Arbona, en felicitar l'edil
socialista comentà: 'Esper
que no donaras tanta creu
corn el teu antecessor. Es
referia, òbviament, a Agustí
Serra.

J.A.

Les Festes de la Mare de
Déu de la Victòria ja són aquí
un altre pic. L'Horta oferirà i farà
bulla durant aquest cap de
setmana: avui divendres i dis-
sabte i diumenge.

Entre els actes d'aquestes

	 FESTES



Thorgal,
la
llegenda

dibuis realista.
De Thorgal, aquests

dos darrers decenis, ja
s'han imprès molts d'àl-
bums, però si tu, lector,
no el coneixes, cal ini-
ciar-te amb "Els hijo de las
estrellas".

"El País Qa" i "Entre
tierra i luz" (una aventura
es continuació de l'altra)
són dos dels darrers i ben
aconseguits treballs.

Jaume-pe-taume

Jean Van Hanne,
belga, enginyer i Ilicenciat
en Ciències, apassionat
pels cómics des dels 7
anys, s'inventa un perso-
natge èpic: Thorgal, que
ve de les estrelles i viu el
misten de l'Edat Mitja.

Vann Hanne crea el
personatge per a un di-
buixant, Gregorz Ros-
sinski, polac, diplomat en
Belles Arts, que s'identifi

-ca tan bé amb el perso-
natge que ha obtingut di-
versos premis pel millor

La setmana
Santoral	

Avui, divendres, dia 10,
Sant Cristòfor

Dimarts, 14, Sant Bona-
ventura
Dimecres, 15, Sant Enric
Dijous, 16, la Mare de
Déu del Carme

Costumari 	

Segons. una creença
estesa per tot el món
cristià el qui veia la figu-
ra de Sant Cristòfor es-
tava salvat de mort vio-
lenta, de ser atacat per
Iladres ni per cap ani-
mal ferotge, durant tot
aquell dia.

Aixf, caminants i
vianants invocaven
Sant Cristóf or perquè
els assegurés de morir
sota teulat i no en un
racó del camí.

Per efecte de la
creença de que parlem,
moltes famfl.lies tenien
una estampa de Sant
Cristòfor darrera de la
porta i al faldar de la
xemenenia.

2	 Dret a veu
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Molta Palla i Poc Bessó

Es Pagès

SEMBLA MENTIDA:

• El que l'aparell s'estira.
III Que moltes vegades pagana perquè un

altre es posas a fer de pages.
• Que l'únic remei per la migranya, sigui un

dinar ben abundós.
III Que es un bon remei si, corn es lògic,

I 'acornpanya vi de la bota del racó.
• Que els del PSM, que fan d'oposició, no

brillen corn brillaren els seus antecessors.
• Les preguntes que feren referents al se-

cretari...
• Que del socialista Xim Alcover en queda

una cosa molt clara: "Branca a n'Andreu Oliver".
• Que el recentment constitUit socialista no

ho ha dit però, es nota.
• Que Chiribiribi, porompompom sigui el

mateix que "vamos ala playa calienta el sol
• Que l'orinal faci tan bon servici.
111 Que el faci tant de dia corn de nit.
• Que sobretot, el faci si esta davall el Hit.

,• Que per molt que un que anomenarem la
Passada setmana vulgui, tanmateix no tocaré a
la porta. No vull parlar amb ell ni en vull saber
res.

• Que el qui barata, el cap se grata.
III Que de moliner canviaràs però, de Iladre

no te n'escaparàs.
• Que alguns dels que fan feina per hores,

si haguesin viscut la meitat de les hores que
han facturat, tendrien més de 200 anys.

• Que algun s'aproparia als 300.
• Que algun ja fos nat quant vingueren el

moros a l'any 1561.
• El bon saber fer d'un regidor actual que

dins una mateixa legislatura ha pertenescut
als tres governs i, sobretot, ha cobrat dels
tres.

• El sou de la nostra batlessa. Prop de
256.000 pessetes. No esta gens malament.

• Que, aixímateix, cobri un 10 per cent
menys que el passat batle Joan Deu. Es un es-
talvi important per les arques municipals.

• Que la batlessa hagi de pujar 33 esca-
lons per anar al seu quarto.

• Que d'aquí a tres anys, intentaré esser
un Batle. Pages però...

W.g
Mfia,..hkilfgLA =1?- 633456

Cama Voravia. Veu. Clots
Un comunicant, quasi poèticament, ens havia aquest mis-

siva Ilegida: "Aquí el tenim. Sembla un monument a la ferralla.
Immòbil. Rovellat. Amb l'herba que ens avisa del seu aniver-
sari. De l'aniversari del seu abandó. Del poc gust estètic i del
disgust a la vista dels vianants i dels veinats del Port, vora el
"Mini Rancho", que s'han de delitar de la seva presència.
Aquest camió ja no té pares, però necessita el seu fossar de
ferralla.

Més temps aquí ens demostrarà que el parc automobilís-
tic pot ser el pitjor excrement de la humanitat.

A la vegada, ens fa arribar aquesta fotografia que ho diu
tot en una imatge.

Una altra veu masculina es queixa aixi: "En es carrer
Andreu Coll hi ha un boci de voravia que está molt ma-
lament i, arnés a més, no hi ha Ilum. Sa gent, sovint, hi
cau. Fa dos anys vaig avisar a s'Ajuntament i encara no
s'hi ha fet res. Ara ho torn provar. A veure si amb so
canvi de batle hi ha més sort!" 

• ~orn ,

Una comunicant ens vol donar tres ditades de mel sobre
el darrer número: "Bona, sa nova secció cultural. Molt més
cuidades ses págines esportives. I sa informació local aug-
menta corn s'escuma".

Una veu del tot automobilistica i amb to enèrgic ens
manifesta breument: "Es Cami de Cas Patró Lau, des de
sa carretera de Fornalutx a Biniaraix, es un rosari de
clots. Amb so cotxo has de fer sa serp si no vols quedar
dins un!".

VEU DEL LECTOR

Sobre la disputa "automovilistica"

Sortejos

O

5111 .

Sorteig d'ahir dijous,
dia 9 de julio!

	3 	 4	 19
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Dijous, 9 juliol 	 56.027

Dimecres, 8 juliol 	 30.795

Dimarts, 7 julio! 	 64.765

Mutis, 6 juliol 	 31.207

Divendres, 3 julio! 	
(Serie 142)

14.253

Carta abierta
al P.S.M.

La Asociación de Vecinos Els
Tarongers de la barriada de La
Huerta, está preocupada por la ac-
titud negativa del P.S.M. con nues-
tra barriada, primeor fue con la ubi-
cación de la depuradora, empeña-
dos en construirla en el solar de la
vieja depuradora, en contra de la
voluntad de los vecinos de la ba-
rriada que tuvieron que organizarse
y manifestarse para evitarlo. Y aho-
ra resulta que les preocupa el moti-
vo y el por que, se ha asfaltado una
calle o carretera, que la última vez
que fue asfaltada fue en el año
1.945 (MIL NOVECIENTOS CUA-
RENTA Y CINCO).

Queremos aclararle al P.S.M.
que el principal motivo, es que esta
asociación, repetidas veces, ha so-
licitado del ayuntamiento el asfalta-
do de dicha calle, primero fue a D.
Antonio Arbona, después a D. Juan
Arbona y finalmente a Dña. Isabel
Alcover, que ha cumplido lo prome-
tido, a pesar del P.S.M. que se
preocupa de lo que está hecho, en
vez de preocuparse de lo mucho
que queda poi hacer.

Atentamente
Asociación de vecinos Els Ta-

rongers — La Huerta

Sr. Director de "Sa Veu de Sóller"

Quisiera comentar la lamentable dis-
puta que han tenido Vdes. y el Sr. Loren-
zo Amengual, ya que soy habitual lector
de su periódico y un gran aficionado al
automovilismo.

En primer lugar tengo que decir que
efectivamente, el Sr. Amengual en su car-
ta ataca al Sr. Juan con desmesura, pero
no sin razón, me imagino que por estar
nervioso y ofendido al escribir la misma.

Vdes. hablan de falta de ética y no
entiendo cómo pueden hacerlo cuando
saben que una réplica directa tiene prefe-
rencia ante otros comentarios y la del Sr.
Amengual ha tardo dos semanas en salir,
sin embargo, la suya ha salido el mismo
dia y en doble espacio que la del Sr.
Amengual. Espero que no pase lo mismo
con ésta.

También hablan de insultos, reconoz-
co que el Sr. Amengual no debía haber
escrito algunos comentarios como "paso-
tismo" o "mojarse el...", pero creo que
como esto es relativo el también se ha
podido sentir insultado al llamarle intra-
table.

De todas formas Vdes. insultan al Sr.
Joan porque me parece que no es tan
viejo como para haber escrito crónicas
hace 28 años que es cuando el Sr.
Amengual andaba a gatas. ¿Ven cómo
es relativo?.

Respecto a lo de ver o no ver al Sr.

Joan en los rallys, no es que el Sr. Amen-
gual vaya mirando por la ventanilla sino
que tiene amigos y colaboradores, que
asisten a todas las pruebas, y que nunca
le vieron en ninguna. Puede ser mala
suerte.

Vdes. que afirman saber mucho de
rallys, dicen que el Sr. Amengual ha ter-
minado muchas veces el último. Si saben
tanto por qué no saaben que todos los
automóviles que no han terminado una
prueba han quedado detrás de él.

Y si saben tanto por qué no sabe que
se han anulado tramos en los cuales el
Sr. Amengual . podía haber hecho mucho
mejor tiempo y subir clasificaciones, co-
mo Deyà en el último rally de Sóller.

Tenemos que tener en cuenta, y dp
esto soy testigo, que el coche del Sr.
Amengual se sacó de un desguace y que
él lo ha montado simplemente siendo un
aficionado a la mecánica. La mayoria de
los colaboradores de su periódico son
aficionados, y su periódico funciona, lo
cual es muy loable, pero no son el "Diario
de Mallorca".

Tengo que romper una lanza por el
Sr. Joan ya que creo, como Vdes, dicen,
que es un enamorado del deporte y
aprecio muchísimo su trabajo pero como
lector le pido que no firme artículos, como
lo hace, si no se ha informado él mismo.

Un saludo

Fdo. Pedro Carriqui Carrillo



Festes de Sant Pere
Dilluns, dia 29 festa de Sant Pere hi torné haver altar

fumat i missa de set a la Església de Sant Ramon de
Penyafort del Port per a celebrar la missa seguida de
l'homenatge als veils pescadors al degà dels quals el
conco en Marti de 94 anys se li va donar una placa dar-
gent pels serveis fets i per la seva gran longevitat.

Seria massa llarg pronunciar noms i en podríem obli-

dar algun i ferne de fallons. Així és que sols direm que tot
ro que • compta d'autoritats  civils, militars i religioses de
Sóller i del Port hi Va ser, així corn una representació de la
Tercera Edad de Sóller.

En Llorenç Lladó, Rector vá fer un sentit parlament i
vá improvisar unes glosetes ben agudes i ben sentides
que diuen així:

X icu •

ALS VELLS

Els veils lo que han de mester
és bon tracte i bona cara,
molta festa an el carrer
i a ca seva amor de mare.

LES AUTORITATS:

Molta en feim d'oració
per les nostres autoritats
i ens diuen que anam errats:
"ells no tenen solució";
però s'esforcen i Iluiten
per fer Sóller i el Port millor.

A LA COMISSIO DE FESTES:

An es Port hi ha un fibló
amb persones com aquestes
i té una comissió de festes
que et fa viure lo millor.

ALS PESCADORS:

Si no fos que per la mar
molts de dies hi ha estopeig
amb voltros vendria a pescar,
pero, amics, jo me mareig.!

Llorenç Rector

A continuació va tenir l'amabili-
tat de fer la presentació d'un servi-
dor vostre i vaig recitar aquesta

glosa:

GLOSADA DE SES FESTES
DE SANT PERE 1992

Madones de pescadors
qui, amb bonança o tempestat,
misèria o prosperitat,
els vostes heu estimat
amb tendresa i devoció,
a voltros jo tenc l' honor
de dedicar aquest glosat...

Salut, Senyora batlessa,
Salut al Senyor Rector,
Salut, senyors Regidors,
Salur als nostros Majors,
pescadores, pescaros
que heu tengut la tengil.lesa
d'acudir, amb una orella entesa
a escoltar un mig glosador 	

Tots plegats per saludar
aquells tres bons "mosqueters"
que han replegat es doblers
perquè poguem honorar
el Sant Patró de la mar.
Patro dels hornos de bé

LA PESCADA SUBMARINA

Per sa primera vegada
molt estimats auditors
he decidit de fer-vos
una glosa desbaratada...

Sempre m'ha agradat la mar
i sa caça submarina,
es peix, sa menjua fina

vaig voter sortir a pescar...

Nedant vaig sortir des port,
passant pes far de sa Creu
mirant bé per tot arreu...
Sols vaig trobar un gerret mort it

Pes Single, quan vaig passar,
hi havia una extragera
magra, que feia plorera,
pareixia un bacallà 	

Baix de sa Torre Picada
a davall un penyal tort
vaig trobar un pagell mig mort
que torrava una arengada

Arribant a ses tres puntes
vaig veure un turista en pel
que, an es cul duia un estel
que li tapava ses juntes 

Des d'allà, nedant nedant,
passant per baix de s' Illot
vaig veure pasturar un xot,
un Ileó i un elefant 

Dins es torrent de na Mora
nedava un fornalutxenc
que me va dir, repelenc:
Re-Dell, Xicu, fet enfora..!!

Au, enfora, mil Ilamps, fuig!
Fet més enfora, fé via!
Has violat sa "soberania"
d' es batle de Fornalutx 	

Passant baix de sa Costera
una angelseta en bikini
devallava de dalt Bini
a damunt una somera

Arribat a Cala Tuent
gairebé vaig tornar boig
quan vaig agafar un cap roig
que no tenia cap dent

Estava mig mort de fam,
ja feia ses darreretes,
ii vaig donar dues galletes...
Ii vaig deixar es meu barram 	

Nedant cap a sa Calobra
vaig veure el Senyor Rector
que encalçava un tauró
amb so peu d'un canelobre 	

El Santa Rosa amarrat:
vaig pegar un bot dins sa nau
i es capità, en Jaume Blau,
me va cridar: T' he esperat

An es Port, per acostar,
mos va ajudar mestre Arnau
i, a prop d'allà, en Tomeu Blau
que torrava calamars 	

I vaig tenir una sospresa:
Sa seua dona, n'Esperança,
ja havia tornat de Bragança
de ter un concurs de bellesa...
I, a prop d'allà, sa Batlessa,
que no té gens de peresa.
Balla amb so Cónsul de Fran-
ça

Bona gent que m'escoltau
amb tanta benevolència,
gràcies per sa paciència
i, si us ha agradat sa "ponència"..
Ja me podeu fer un aplaus 	

Port de SóllerJuny 1992

Estació de Sa Vinyassa

Encara que amb
retard ha arribat

l'estiu

TEMPERATURES

Max. 29 ° día 3
Min. 13,8' día 4

Després d'un mes de juny i lo que duim de juliol,
amb temperatures per davall de lo normal, pareix
que a la fi les temperatures es posen al nivell normal
per l'època que estam.

Així i tot la temperatura máxima d'enguany en-
cara ho ha superat els 3; tot un record en la curta
història de l'estacio termo-ploviornétrica de Sa Vin-
yassa. -

En quasi a la provisió sembla que tendrem un
cap de setmana estable, però com que els vents
seran entre nord nord-est, les temperatures encara
que caloroses durant el centre del dia no pujaran
molt i el vespre seguirem disfrutan d'un ambient
agradable.

63.41.06

Veu de Sóller
Carrer de Bonany, 1-3er. Tel. 63 34 56. CIF. E07431166

Dipésit Legal: PM 573-1989
Edita: Premsa Lliure, C.B.

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

Publicitat: Maria Marques.
CoLlaboradors:

Jaume Albertí, Santiago Balaguer, Josep Bauçà, Antoni Coll,
Lluc Garcia, Antoni Gomila, Miguel Gual, Ma. Antònia López,

Antoni Lladó, Salvador Martinez, Gabriel Merck Gabriel Munar,
Miguel Nadal, Bartomeu Oliver, Jaume Oliver, Joan Oliver, Ma.
Ignàsia Perez, Pere Perez, Plàcid Perez, Catalina Pomar, Joan

Puigserver, Francesca Roig, Antoni Rullan, Joan Segui.

Horari
d'atenció
directa:
dilluns

dimarts
i dimecres

de19a22h.
Carrer

Bonany, 1,
3er.

WE
VURDHOgn,

VS 63.34.56

10 de juliol del 1992 / Veu de Seiner
	

Dreta veu

Política Billetet des des Port

Les Noves
Generacions

del Partit
Popular

comencen
a caminar

El passat dia 17 de juny
es va crear el grup de no-
vas generacions del Partit
Popular de Soóller amb la
intenció d'obrir una porta a
tota la joventut que se vul-
gui expressar, participar
amb nosaltres i que tengui
ganes de contribuir a la
millora dels nostre poble i
així poder anar dient ben
fort el nom de Sóller per tot
arreu.

També ens agradaria
fer una misiá d'informació
als joves perquè sapin el
que fan i desfan els politics
de la vall pels temes que
ens pertanyen.

Farem una crítica
pública on ens queixarem
particularment si hi ha
qualque cosa que no ens
sembli bé, sigui d'esquerra
o de dreta el qui l'hagi feta
i intentarem solucionar-la
perquè som els joves els
qui tenim el futur en les
nostres mans i entre tots
hem de Iluitar per millo-
rar-lo.

Pensant que no cabria
dins els setmanari tot lo
que volem fer, ens despe-
dim fins ben prest.

Noyes Generacions
del Partit Popular

Nou establiment

"Ana Rivas",
perruqueria

A la imatge teniu un nou establiment, la "Peluquería Ana Ri-
vas" del carrer Victòria 6. Es una perruqueria per a home i dona
que atendrà diligentement a la clientel.la d'ambdós sexes. Des
d'aquestes línies "Veu de Sóller" desitja uns bons resultats i uns
artístics treballs a aquest establiment solleric.

EL TEMPS Ca Nostra



HORARI:
De 8'30 - 1300 hores.
De 1500 - 20'00 hores.

DISSABTE:
De 9'00 — 13'00 hores.	 Cl. Victòria, 48-A — Tel. 63.23.71 — SOLLER

Venda i Lloguer de Maquinària

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
!Juno, 7 - Teléfono 6301 32

Sant Joume, 7 - Teléfono 63 1286
FABRICA: Meta, 48 - Co'n Tobo/et- Tel. 63065 I
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Dimarts c enga la XII M Ira
Internacional Folklòrica q agrupa
dos-cents dansadors de nou ru ci 

La Mostra ja és aquí. El
cadafal de Plaça es

tomarà omplir, a partir de
dimarts, de música,

dansa, tradició, folklore,
cultura, il.lusió, alegria,

espectacle, bots i voltes
de la rrià d'agrupacions

vengudes d'arreu del
món: d'Orense, de

Saragossa, de l' India,
d'Argentina, de Rússia,
de Veneçuela, de Cuba i

del Pacific Sud. I, corn
sempre, Aires Sol lerics
acompanyaran tots els
grups en representació

del folklore mallorquí.
Seran sis dies intensos.
Intensos pels quasi cent
noranta dansadors que
enguany participen ala
Mostra, i intensos pels

cent cinquanta
col.laboradors que, any

rera any,
desinteressadament,

aboquen tot el seu
esforç, tot el seu temps a

la Mostra: traginant
cadires, servint el dinar,

acompanyant els grups,
confeccionant el

programa, instal.lant els
Hits, creant la decoració,

comanant els passatges
amb avió o amb vaixell...
La Mostra Internacional

Folklórica és ja una
institució del folklore

mallorquí, perfectament
arrelada dins Sóller i dins

el món cultural de la
nostra illa. Quantes són

les persones que
esperen amb ansietat

aquests dies d'esplai per
a la vista, per a les

orelles i; per als més
animats; per a tot el cos

que, corn diu Maria de la
Pau Janer, vol

expressar-se a través
dels gestos!

Gaudiu amb la XII Mostra
Internacional Folklórica i
complaureu la il.lusió de

tots els dansadors i de
tota l'organització.

"Vasallos del Sol", VeneçuelaDisfrutar amb 
la riquesa 

cultural és l'objectiu 
princi-

pal d'aquest grup venevolà compost básicarnent 

per

joves estudiants i per 
professionals 

de diferents dm-
bits. La seva dansa está molt 

relacionada amb els 
can-

vis de la
d'estiu i naturalesa 

que envolten els solsticis d'hivern imotiu. arnb tota 
la tradició 

que ha sorgit 
per aquest

Sense ob/idar /a 
expressió estética i 

/a tradició po-
pular, el grup " Vasa/1os de/ Sol" tarnbé 

es dedica a l'es
-

cientifica i 
professional.

tudi de/s9'
 dele

s seves danses 
d'una trianera

fi
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"Te Keanginimarawa" ,

Kiribati, Pacific Sud

Kiribati es un conjunt de 33 illes coral.lines situades al

Pacific Sud i habitades pels 
descendents dels pobladors

de la Micronesia ¡de la Polinèsia.

El grup que ens visita, Te Keanginimarawa, es va for-

mar l'any 1978 i es actualment un dels més populars de la

Tots els membres del 
cos tenen importáncia al seu ball,República de Kiribati.

perqué cada moviment, per petit que sigui, simbolitza la

paraula. La paraula es també present a la seva música

tradicional utilitzat abans 
pets ¡oyes amb la intenció de

conquerir les seves estimades.

E/s joves qe treballen 
a/ "Central 

AZUcarero de Ma-

jagua" crearenu Pany 1965 el grup 

"XX 
Aniversario" 

que

es dedicaa /a 
investigack, i r

acerca deis
balls populars

de /a 
seva regió. 

FilIS 
a/eshores 

el fo/k/ore cubd a Ciego

de 

Avila estava gairebé oblidat tota/ment. Perá després
d'un 

quart de seg/e de treball 
continual tagrupació 

ha

aconseguit 
que 

e/s joves tornin 
a 

ballar i ja 
es habitual

quesde/paí
5.

veure 
que a /es 

festes es tornen a ballar 
/es danses tipi-piano, vora cgs rnés tradiciona/s.Entre els seus instruments destaquen e/s de vent i 

e/"XX Aniversario",
Ciego de Avila, Cuba

Rostov, ciutat 
situada en la zona 

fronterera amb les

noves repúbliques de Geiirgia i Armenia, es el Hoc d'on

provél'agrupació"Cosacosdel 
Don".

Des de 
la seva creació, l'any 1954, 

ha participat a

nombrosos certemens, 
concursos i 

festivals arreu de

l'antiga URSS i a altres paisos de l'Est europeu, quedant

sempre en un Hoc destacat de la classificació.

La 
seva situació geogràfica, propera 

al mar d'Azov,

fa que la seva dansa i la seva música estigui 
molt

influenciada per altres cultures de l'actualment convul-

sionada zona.

"Cosacos del Don", Rostov, Rússia

in116.- mow&

WED
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Veu de Sóller
PUNTS DE VENDA

Sallar: Estonc de Ploça. Can Godo. Con Pere. Can Calatayud. Cala-

bruix. Con Miguel L launer. Botiga Sa Creu. Botiga Co no Marqués.

L'Horta: Comestibles Vidal. Port: Quiosc Lorent. Popelerio Chochi. Dos

Amores. Fornalutx: Can Corona. Deià: Es Forn. Palmo: Quiosc del Born.

Estanc Plaça Fleming.
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Grupo Iberoamericano,
Córdova, Argentina

Aquest grup
 argenti també 

es dedica gairebé de pie a
del seu

la 
investigació i recopilació de 

danses antigues

A través de 
l'esforç realitzat 

al llarg d'anys d'estudi han

recuperat i classificat els 
balls en tres Opus 

segons l'ori-

gen deis quals: els precolombina

encía african	

, els dfluenci'ina 
hispanipaís.	 -

I 
es que América ha 

estat un lloc on	 ma-les cultures radi-

ca i els d'influ
a.

calment diferent 
han 

convergit i s'han mesclat 
d'una

nera espontania, el resultat del qual sexi un 
quadres escé -

nics curiosos que 
tendrem l'oportunitat 

de conéixer.

Grup Universitari
"Somerondón", Saragossa

Integrat 
a la Universitat de 

Saragossa, el grup "So-merondón" fou creat l'any 1977 i es 
format per Ilicen-ciats i estudiants que estudien els diferents ámbits del

folklore" el vestit, el ball, la
 cançó, la festa, laelcostum...

Ilegenda,
El treball realitzat durant aquests anys per 

l'agrupa-
ció está recopi/at en diversos treballs i en cintes de vi-
deo, cassettes,

 fotografies i una collecció de vestits ti-
pics aragonesos de gran valor documental.

pacions espanyoles.
E/ grup ha reafitzat ja diversos

 intercanvis amb agru-

Des de Pany 1977
auténtic	 considerable"Castro Floxo"desenvokipa a Ga-de la regló.

lícia un esto/y 

	
per promocionar el folkloreDes defa

	s organitza	
festiva/ folloiric

semblantald nou any
	uneSóller: 

les Xornades de Folklore.
L'esfory per la promoció del folklore es basa en 

u

'abans 	n

previ estudi 
de /es arre/s 

de /a cultura ga,
galle 

sobretot

en e/s aspectos 
musica/s i 

de bah popular, que
 arrenca

en /a
 membria deis rnés vells

 d'aquells
 hogarets per-

d
.

duts on

 encara es recorda la cultura tradicional

"Castro Floxo", 
seixaibo, Orense

La dominació 
británica va 

rompre a ,'india el senti-

ment propi del poble. Perú el grup 
que participará a la

N'ostra intenta recuperar la 
tradició milienária 

'aquel'

lloc asiétic donant a conéixer el seu folklore segons la

técnica apresa 
dels seus pares, 

dansadors, també, de

Des de
 nins, els dansadors

 són introduits mitjan cant
l'antic grup indi.
classes d'arts marcials relacionades amb 

el ball. La

dansa india té 
uns fonaments extrets 

de la filosofia, i el

tema de l'amor es sempre present a l'escenari mitjan-

çantmoviments diferents segons 
si s'és home o dona.

Ballet
 National "Yakashagana",

Karanataka, India

,...A111•111. -	 41111101'__

lars actu
ntercanvi

DIMARTS

21'3041. Obertura de la XII
Mostra Internacional
Folklòrica amb l'actuació
de tots els grups
participants.

DIMECRES

10 h. Intercanvi amb els
grups Aires Sollerics, India
i Veneçuela fins a les 12 h.
22h. A Sóller, actuació
dels grups d'India i
Veneçuela.
22 h. A Deià, actuació del
grup de Saragossa.

DIJOUS

10 h. Intercanvi amb els
grups d'Argentina i Rússia.
22 h. Ballada de tots els
grups al Teatre Principal
de Palma.

La XII Mostra Internacional
Folklòrica cornpta enguany
amb un pressupost d'uns
nou milions de pessetes.
Les ajudes que rebrà
I 'organització provenen
especialment de la Caixa
de Balears "So Nostra", la
Conselleria de Cultura del
Govern Balear, el Consell
Insular de Mallorca, la
Companyia
Trasmediterránia  i
l'Ajuntament de Sóller.
Però l'organització del
Festival no seria possible
sense l'esforç
desinteressat dels més de
150 membres de
l'organització i sense la
col.laboració econòmica
dels Amics de la Mostra,
institucions diverses i
empreses col.laboradores.

o FtEGI PALIA'

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

TEL. 19711630168
(de 8 o 12 y de 2o 6 excepto sábados y días festivos)

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

ce4apd
Pizzería — Café — Croissantería

C/. Lluna, 5. 12' 63 09 07 - 07100 SOLLER 

PIZZAS PARA LLEVAR     



Serveis Socials

Sortida a Lluc dels beneficiaris del
Servei d'Ajuda a Domicili

El passat dijous, dia 17 de juny, l'equip del servei d'ajuda a
domicili de l'Ajuntament va organitzar una sortida a Lluch amb
un grup d'usuaris d'aquest servei.

Atés que la majoria d'ells pateixen dificultats de mobilitat, es
va utilitzar un autobús especialment condicionat de la Creu Ro-
ja.

Després de la visita i passeig pel monestir de Lluch l'excur-
sió va finalitzar amb un bon dinar.

Pep Albinyana
Treballador familiar

J.C.

Una interpel.lació pre-
sentada pel grup muni-
cipal del PSOE, feia ref e-
réncia a la suspensió, per
part del responsable
d'obres i urbanisme An-
dreu Oliver, del contrac-
te de prestació de serveis
de l'arquitecte Angel
García de Jalón, que
havia estat contractat per
la mateixa persona, An-
dreu Oliver, cerqué treba-
llas en l'elaboració dels in-
formes tècnics preceptius
per a la tramitació dels
expedients d'infraccions
urbanístiques.

L'escrit dels socialis-
tes esmentava que a par-
tir de la móció de censura
presentada pels ara go-
vernants, una de les pri-
meres actuacions que ha
fet el sr. Oliver ha estat
l'anulació del contracte

que lligava García de Ja-
lón amb l'Ajuntament.

Els socialistes volgue-
ren saber els motius del
cessament, la identitat
del responsable polític del
fet, la persona que farà
ara aquesta tasca i si el
cesament de l'arquitecte
és per motius de discre-
pancies polítiques.

Andreu Oliver: no
hi havia doblers

Els motius del cesa-
ment, segons Andreu Oli-
ver, foren un informe de
l'ex secretrai municipal
Antoni Alorda en el que
manifestava que no hi ha-
via més doblers per man-
tenir els serveis de García
de Jalón.

En segon lloc esmen-
ta que els responsables
polítics del cessament fo-
ren la totalitat de l'equip

de Govern i ningú més.
En tercer lloc i molt

breument Andreu Oliver
anuncia que aquesta tas-
ca la farà l'únic tècnic que
té l'Ajuntament, en Gui-
Ilem Carbonero. En
quart lloc Andreu Oliver
digué que el motiu únic
era la manca de doblers i
res més.

Xim Alcover del
PSOE increpa a Andreu
Oliver que la història que
no hi havia doblers no era
certa ja que encara que-
daven 160.000 pessetes.
Continua dient que Gar-
cía de Jalón era un gran
tècnic i sobretot, molt bo
per posar ordre.

Segons Xim Alcover el
cessament de García de
Jalón ha estat un equivo-
cació ja que era la perso-
na que hagués acabat
amb el desgavell urbanís-
tic que pateix la ciutat de
Sóller.

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA

RESTAURANT
SA SINIA

Comunica als seus clients que dia
1 1 , dissabte, té reservades totes les

seves places.

Disculpau les molèsties que
poguem ocasionar.

El Parlament Balear va aprovar
l'any 1987 el Mapa Sanitari de les Illes
Balears segons el qual es necessària
la construcció de tres nous hospitals
a Mallorca que s'han d'ubicar a les
poblacions de Manacor, Inca i Palma.
L'Ajuntament de Sóller, segons va

decidir dimarts vespre, creu mes útil
per a la població de l'Illa, i sobretot
per als sollerics, donar prioritat a la
creació del segon hospital de Palma i
retrassar la construcció del d'Inca.
Recordem que l'hospital de Manacor
ja esta en obres.AJUNTAMENT DE SOLLO

POLICIA LOCAL

Amb motiu de la celebració de la XII MOSTRA INTERNA-
CIONAL FOLKLORICA la Policia Local informa de l'horari
del tancament dels carrers afectats pels actes que s'han de cele-
brar:

0-0
TANCAT DELS ACCESSOS A LA PLAÇA CONSTITUCIO

DIMARTS DIA 14
DIMECRES DIA 15
DIVENDRES DIA 17
DISSABTE DIA 18
DIUMENGE DIA 19

19:00 h. Fins final d'acte
20:00 h. Fins final d'acte
20:00 h. Fins final d'acte
20:00 h. Fins final d'acte
16:00 h. Fins final d'acte

Es prega seguesquin les instruccions dels cartells informatius,
estacionant a les zones habilitades a tal efecte, de forma que no
dificultin la lliure circulació, ni obstruesquin el pas a inmobles i
accessos particulars.
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Urbanisme

Rescindit el contracte al
l'arquitecte García de Jalón

La Conselleria
vol eixamplar
la carretera
del Coll fins
al Túnel

G.M.

Segons ha anunciat el
regidor d'infraestructures,
Bartomeu Darder, la
Conselleria d'Obres
Públiques elabora des de
fa mesos un avantprojec-
te per eixamplar el tram
de carretera del Coll si-
tuat entre et casc urbà de
Sóller i l'entrada al túnel
que en el futur ens unirá
amb Bunyola.

Proposta del PSOE

El grup municipal del
PSOE va presentar a la
sessió plenaria de di-
marts una moció en la
qual denunciava la poca
informació sobre el tema i
mostrava la seva preou-
cupació per possibles
processos d'expropiació
de terrenys adjacents al
vial i per l'impacte paisa-
gístic que pot provocar
l'ampliació.

En el moment de la
presentació de la moció
el regidor Darder anun-
cia l'existència d un
expedient a la Conselle-
ria sobre el tema i, per
tant, el tema no es va de-
batre.

Sanitat 

L'Ajuntament pressiona el Govern per
construir el segon Hospital de Palma

G.Mercé

El consistori de Sóller
en ple ha decidit donar su-
port a la proposta del grup
municipal del PSOE i sol.li-
citar a la Conselleria de
Sanitat i al Ministeri de
Sanitat que donin prioritat
a la construcció del segon
hospital de Palma en el
marc del Mapa Sanitari
de les Illes Balears.

Segons el mencionat
projecte, Mallorca necessi-
ta tres nous hospitals que
s'han d'ubicar a Manacor
(ja esta en procés de
construcció), Inca i Palma.

Beneficiós per als
sol lerics

La voluntat de l'Ajun-
tament solleric és que les
autoritats sanitàries donin
prioritat a la construcció

del centre de Palma envers
el d'Inca. Els motius per
sol.licitar la prioritat de
l'hospital de Palma els
explica Ramon Socias,
portaveu del grup socialis-
ta.

Incidí, primer, en el fet
de la necessitat a l'Illa de
més llits, ja que Son Dure-
ta es troba actualment sa-
turat. Explica també que,
per als sollerics, és més
convenient la construcció
d'un centre a Palma amb
560 places, ja que el d'In-
ca, amb 150, no soluciona-
ra totalment el problema
de massificació que sofreix
des de fa alguns anys Son
Dureta.

No suposa discriminació

Segons Socias, el fet
d'adoptar l'acord no supo-
sa desventatges pels habi-
tants de la comarca d'Inca,

ja que amb el nou pla de
carreteres que a mig ter-
mini estará I lest el municipi
d'Inca restara sols a 20 mi-
nuts de Palma.

Per altra banda s'espe-
ra que entre les dates de
finalització dels dos hospi-
tals hi hagi sols dos anys
de diferència: el de Palma
estaria acabat l'any 2000 i
el d'Inca el 2002.

Pressupost

La suggeréncia de
l'Ajuntament de Sóller arri-
ba setmanes abans de
l'inici de l'elaboració del
pressupost del Govern Ba-
lear del 1993. La intenció
és que a l'exercici del pro-
per any ja s'inclogui una
partida destinada al finan-
çament de les obres de
l'hospital de Palma, que
costara, en total, uns
26.000 milions.



El passat diumenge capvespre, al Café
Nou, el grup Resurrecció va sorprendre
la clientela amb una nova actuació d'una
música plena de forca i empenta jove.

L'actuació va sorprendre perquè és
molt difícil fer un concert que es monti en
poques hores i estigui ple de gent jove, i
que aquesta joventut es comporti ben co-
rrectament i sols es divertesqui. També va
sorprendre perquè és molt difícil, amb un
equip de so de poca qualitat, treure les no-
tes, els acords i unes veus de vertaders

profesionals... Va ser, en definitiva, un con-
cert on la sang jove dels seus components
va arribar a tothom corn una tempesta
d'estiu.

Amb tot i això, és obligat felicitar
aquests joves que, de seguir així, arribaran
molt Iluny. Prova d'això és la serietat i
responsabilitat corn fan les coses i les
moltes convidades que ja tenen per anar a
tocar a diferents pobles de l'Illa.

Aquesta és una bona tarja de presen-
tació, i també ho és el fet que, en aquest
concert, per no molestar els veinats, co-
mençaren a molt poc volum a les vuit del
capvespre i acabaren a les 21,30 h.

La força del grup "Resurrecció"
al Café Nou

Salvador Martinez

Música

Restauren la torre de la Mola de Tuent

Pobra imatge d'una platja, focus de brutor i d'infecció.

Els veihs, queixosos per l'horari de recollida del fems

La platja, un circuit incontrolat de motos

1WwiTom to ,

.7. 1"	 MAME

Ristorante - Pizzeria

Estam al vostre servei
i vos oferim les nostres

especialitats amb
pizzes i pastes

PIZZES PER
ENDUR-SE'N

Tel. 63.13.49
Es Través, 16
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L'Ajuntament ha dit "no"
a la ràdio municipal

Redacció

Redacció

En el moment de tancar
l'edició ens arriba la noticia
que el propietari de la torre de
defensa de la Mola de Tuent,
esta procedint a la seva res-

S.M.

La setmana passada,
fins a tres accidents, tots
ells d'al.lots petits, es varen
produir a la Platja d'en Re-
pic. Cap d'ells, per sort,
tengué repercusions greus
Ilevat de l'espant dels fami-
liars i vianants.

Els veins consideren que
trobar solucions a les irres-
ponsabilitats d'alguns joves
es una feina Varga en que
families, autoritats i educa-
dors s'han de donar les
mans.

A tot això hem d'afegir el
molt trànsit que hi ha en un
tram de platja on els pea-

tauració. Donat el mal estat
d'alguns trams del camí que
des de l'ermita de Sant Llo-
renç puja fins a la torre, s'ha
d'utilitzar un helicòpter per fer
arribar el material fins al cim
de la mola on hi ha la citada
torre.

tons són majoria. Tots els
comerciants coincideixen
que els camions, cotxes, au-
tocars i altres vehicles hau-
rien de tenir un pas restringit
a certes hores del dia per
efectuar la càrrega i la des-
carrega als molts locals que
hi ha en aquella zona.

Recollida de ferns

També les queixes són
cap al servei de recollida
dels ferns que, segons hem
pogut saber, es fa quan més
gent hi ha asseguda a les
terrasses, sobretot els dis-
sabtes.

Els veinats també tenen

Segons ha investigat el
nostre col.laborador Placid
Pérez, aquesta torre va ser
construida a principis del
segle XVII per Joan Palou i al-
tres, en ocasió d'un desem-
barcament dels moros a la
platja de Tuent.

moltes queixes, des de *fa
anys, de les aigües brutes
del Port i dels abocaments
incontrolats que fan certes
embarcacions. No s'expli-
quen com les autoritats no hi
posen remei i, any rera any,
permeten les mateixes in-
fraccions.

A tot això els veins de-
manen, després d'alguns in-
tents de denúncia a les au-
toritats, que es solucioni
aquesta pobra imatge que
dóna el solar on hi ha el to-
bogan de la platja que con-
sideren que, a més de ser
molt Ileig, es un focus d'in-
fecció a causa dels mos-
cards que hi ha a la piscina
que ja no s'empra.

L'Ajuntament ha dit NO
al projecte presentat a les
Cases de la Vila per un grup
de joves que tenien moltes
ganes de fer radio. Les
raons sembla que sols són
de tipus econòmic, donada
la manca de diners que hi ha
al nostre ajuntament. De tota
manera aquesta explicació,
si no n'hi ha d'altres, esta
en contradicció amb els
punts del projecte als quals
hem tengut acccès.

Per arribar a la configu-
ració de l'esmentat projecte
de fer una emissora legalit-
zada, els joves d'Envit i
Truc i de radio La Lluna va-
ren iniciar converses i dia-
legs d'apropament per llimar
les diferents idees que te-
nien damunt la forma de fer
radio.

Conveni redactat

Després de moltes con-
verses i, conscients tots que
era necessari el bon enteni-
ment, es va poder presentar

cument conjunt deia el se-
güent: "Conscients, corn
som, que l'Ajuntament no té
doblers, la ràdio municipal
treurá els doblers de la
publicitat i d'altres gestions
de les quals l'Ajuntament
sempre en tendrá un ple co-
neixement. La ràdio s'autofi-
nanciará ella mateixa sense
treure de l'Ajuntament un
duro. Renunciam a l'aval de
lAjuntament (dos milions i
mig de pessetes) per
ampliar remissió a altres
pobles de la comarca". Per
acabar, els promotors ens
varen dir "nosaltres posam
els estudis (local i aparells) i
lAjuntament sols ha de po-
sar un responsable per con-
trolar el bon funcionament
de la ràdio i el que es el més
important.- /a legalització de
I 'emissora".

Les diferències entre ra-
dio Envit i Truc i La Lluna
es podien arreglar i tot pa-
reixia indicar que les dues
parts estaven conformes,
quan va arribar l'ordre de
l'Ajuntament que, per ara,
NO era possible el respetuós
projecte.

L'Ajuntament té molt clar que no
pot donar una sola pesseta a

una radio municipal.

el que era, e principi d'una
futura emissora de radio
municipal.

En aquest punt, el do-

Nota de redacció
La setmana passada des d'aquestes planes es va donar la noticia que el jove Da-

vid Taymans Frau havia sofert un accident quan, en realitat, es tractava d'una persona
de nacionalitat estrangera que se li assemblava molt. Pregam disculpes als nostres
lectors.



L'APA está a l'expectativa

El menjador d'Es Puig podria passar
a una empresa forana

Des de fa més de deu anys, el servei de
menjador del col.legi Es Puig esté  pràcticament
en mans del mateix equip de professionals:
quatre persones a la cuina i una cinquena per a
la facturació. Tots ells estan contractats per
l'Associació de Pares durant els nou mesos que
dura el curs escolar, i després passen a l'atur
fins l'any següent. -

recció del centre, i• donat
que el Consell Escolar no té
capacitat jurídica per assu-
mir el paper empresarial,
sembla que la Delegació del
Ministeri estaria disposada
a transferir el servei a una
empresa forana de ciite-
ring, que duria diàriament el
menjar de Palma, el serviria
al col.legi i se'n tornaria a la
capital.

Redacció

A principi de curs, l'As-
sociació de Pares comunica
a la Delegació del Ministeri
d'Educació i Ciencia que no
estava disposada a conti-
nuar exercint com a empre-
sa i sol.licita que el Ministeri
es fes càrrec de la contrac-
tació del servei. A petició
d'aquest organisme, l' APA
continua firmant els con-
tractes durant tot el curs,
amb la promesa que el
problema s'hauria solucio-
nat en el termini de tres
mesos. Ara, acabat el curs,
els treballadors ja estan a
l'atur, i l'APA esta a l'expec-
tativa, esperant la decissió
de la Delegació del Ministe-
ri.

Un problema de
la Delegació

El president de l'APA,
Antonio Fernández, ens
ha explicat els motius de la
seva determinació: "LAsso-

ciació de Pares - ens digué -
está cansada de figurar
corn a empresari, perquè
fins ara ha tengut la respon-
sabilitat de la contractació
del personal però, en canvi,
no ha pogut controlar el
servei ni ha gestionat un sol
cèntim dels diners que en-
via el Ministeri. Els doblers
han estat administrats úni-
cament pel Consell Escolar
nosaltres hem tengut els
problemes".

"La Federació dAPA's -
continua dient el sr. Fer-
nández - ens ha aconsellat
que no continuem assumint
aquesta responsabilitat,
perquè la solució del pro-
blema correspon exclusi-
vament al Ministeri. A més,
darrerament hem sabut que
el Ministeri ha oferit al cen-
tre escolar que es fes cà-
rrec d'aquest servei, peró la
Direcció no ho ha acceptat".

Una empresa forana

Davant la resposta ne-
gativa de l'APA i de la Di-

Pitjor servei

Un grup de pares dels
més conscienciats ha mos-
trat la seva preocupació,
perquè entenen que el men-
jador és "un model de bon
funcionament, tant per l'as-
sisténcia directa als alum-
nes corn pel control que
exerceix el Consell Escolar i
per la bona atenció que
presta el personal de cona i
el professorat del centre a
l'hora del dinar".

Aquests pares creuen
que la transferencia del ser-
vei a una empresa de cate-
ring "concluirá a un des-
cens de la qualitat del me-
nú, a l'encariment dels
preus, a la pèrdua de llocs
de feina i al descontrol de la
gestió".

Per tal de discutir el te-
ma, han convocat una as-
semblea per avui, diven-
dres, a les 9 del vespre, en
un darrer intent perquè el
menjador quedi en mans de
gestors sollerics.

Associació 3a Edat

"In memoriam" de Gabriel Bibiloni
J.S.

Dia 14 de Juliol es cele-
bra una missa a la Parròquia
de S. Bartomeu de Sóller a
les 19 h. per la memòria de
Gabriel Bibiloni Pastor (en
Gabi-mariana), gran protector
de l'Associació de la Tercera
Edat, que va morir a Franca.

El nostre condol a la seva
esposa Mme. Huguet de Bibi-
loni i familiars. Descansi en

pau.

Excursió

Dia 22 de Juliol es prepa-

ra una nova excursió. La sor-

tida sera a les 8,30h. del matí

des de la placa Amèrica. Es
visitara la Fabrica de galetes
Ouely d'Inca, els Jardins de
Repòs i els hivernacles
sempre verds del terme de
Marratxí. Les places són limi-
tades.

Per formalitzar les reser-
ves odeu passar pel local
de la 3a. Edat o telefonar al
63 27 55.

Ensenyament

AJUNTAMENT DE SOLLER
POLICIA LOCAL

BAN SOBRE VACUNACIO
ANTIRRÁBICA DE CANS

La Batlessa de Sóller

FA SABER:

Que conformement al que es disposa en l'Ordre Conjunta de les
Conselleries de Sanitat, Agricultura i Pesca del dia 29-04-92, dictant
normes per al deSenvoluipament de la Campanya de Vacunació Antirrá-
bica a les Mes Balears, aquesta Batlia, fent ús de les atribucions que la
normativa en vigor li confereix.

DISPOSA:

Ir.—La vacuna antirrabica s'aplicarà amb caràcter obligatori a tots els
cans del terme municipal de Sóller que tenguin més de tres mesos
d'edat.

2n.—E1 període de duració de la campanya sera del 6 de juliol al 14
d'agost de l'actual, ambdós inclosos.

3r.—Per poder facilitar la inoculació que han de practicar els faculta-
tius veterinaris, els cans que es portin als llocs de vacunació, aniran
sempre amb collar, cadena i morral, acompanyats de persones respon-
sables.

4t.—Els propietaris o tenedors dels cans que vagin als llocs de vacu-
nació que es relacionen en aquest Ban, hauran de dur la targeta sanitària
on constin les vacunacions practicades en anys anteriors. En el cas dels
cans que per primera vegada es vacunin, els seus propietaris o tenedors
rebran la placa i targeta sanitàries, amb el segell de l'any 1992.

5e.—E1 preu sera el minim obligatori que ve fixat per l'Organ  Col.le-
gial, essent aquest preu de 1.800'— pts. imposts inclosos.

6e.—Una vegada acabada la campanya, es remetrà a l'Ajuntament
una llista dels cans vacunats, independentment de la resta de llistes que
també s'hauran de remetre durant l'any, pel que fa referencia a les vacu-
nacions.

7e.—Tots els propietaris o tenedors de cans no vacunats seran denun-
ciats al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8e.—Les clíniques veterinàries que, a continuació es detallen, practi-
caran la vacunació antirrábica de la següent forma:

CALENDAR! I LLOCS DE VACUNACIO
CLINICA	 ADREÇA	 DURACIO

*Antoni Colom Umbert
*Caries Simarro Vicens	 Gran Via, 51

Pl. Mercat, 2	 Del 6 al 17 de juliol
Del 3 al 14 d'agost

HORARI AMBDUESCLINIQUES: 17 h. a 20 h. de dilluns a dissabte.

*LOCAL MUNICIPAL	 Camí de SesFontanelles,10 	 De120a131dejuliol
(Prop de l'Escorxador)

HORARI: 10 h. a 13 h. de dilluns a divendres.

Aquesta Batlia apel.la al sentit de responsabilitat dels ciutadans pel
cumpliment del que s'ordena i evitar així un risc sanitari, col.laborant
amb la sanitat pública.

Recordam que es prohibeix l'entrada i permanència de cans en res-
taurants, bars, cafeteries i altres 'loes similars, així corn els llocs destinats
a la fabricació, venda enmagatzement o manipulació d'aliments. A mes,
que hi hagi cans a les piscines publiques i a les platges durant la tempo-
rada d'estiu.

Sóller, 3 de juliol de 1992.
LA BATLESSA,
St. Isabel Alcover Rotger.

VILLA PRIMAVERA
HOSTAL BAR

Vos ofereix una gran varietat en tapes,
pa amb oli, ensalades.
Obert tots els dies

Tel. 63.40.53—Crta. Pto. Sóller, 44
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Es posa en marxa la Coordinadora
d'APA, S de Sóller

J.A. El compromis de les direccions dels cen-
tres fou crear uns seminaris d'Ames bàsi-
ques d'estudi: matemàtica, català, caste-
116, angles i ciències.

Aixi, dia 9 de setembre, segons ens infor-
ma la Coordinadora, professorat de tots els
centres es constituiran en equips de treball.

Per altre costat, la dita Coordinadora
d'APA, s esta treballant, actualment, en redac-
tar uns estatuts comuns fer un calendari d'ac-
tivitats. Pensen mantenir contacte amb els po-
litics i governants municipals i autonòmics per
tal de demanar ajuda per poder desenvolupar
la seva aspiració d'aconseguir un millor ensen-
yament pels seus fills.

Dia 11 del prest-passat mes de juny, es
reunien representants de totes les associa-
cions de pares d'alumnes de la Vall. Hi assisti-
ren les APA, s dels col.legis públics de prees-
colar i EGB, dels col.legis privats- concertats,
dels dos instituts de Sóller i també tots els di-
rectors de les esmentades escoles. La idea
dels pares fou crear una base de planificació i
coordinació dels minims academics neces-
saris a consensuar i aconseguir en les de-
cissives etapes del Segon Cicle d'EGB i
dels primers cursos de Mitges.  

onn A MI, A 1/1/41r A t. IT



unes paraules de benvin-
guda i felicitació als home-
natjats davant un nombrós
grup d'afeccionats que era
present a lacte.

El Director General
d'Esports

A continuació el Director
General d'Esports, Ramon
Servalls, en el seu parla-
ment, incidí en el fet la gran
acceptació que té la petan-
ca entre els esportistes
mallorquins i encoratja els
presents per properes

cover va tenir una paraula
d'agrament cap a les es-
poses i al.lotes dels juga-
dors, sense les quals, di-
gué, no s'haurien aconse-
guit aquestes competi-
cions.

Per finalitzar l'acte, Isa-
bel Alcover féu entrega de
plagues commemoratives
de l'event al Club de Pe-
tanca Unió i als jugadors
guardonats, i el President
del Club Joan Calero dona
també plagues d'agraknent
a l'Ajuntament, a la batles-
sa i a tots els membres del

onomàstica, 	la batlessa
Isabel Alcover que era
present ala torrada.

La tripleta campiona
d'Espanya, a petició del
nombrós públic assistent,
fa fer una exhibició de les
seves qualitats tècniques
que foren llargament
aplaudides per tots els pre-
sents.

El Club Petanca Unió
arrassé al torneig
del Bahía

,--

Diumenge passat, per

G.M.

Amb mitja hora de re-
tras, foren rebuts dissabte
a la Sala Magna de l'Ajun-
tament per la majoria del
consistori els recentment
guardonats amb el títol de
Campions d'Espanya i de
les Balears de Petanca de
Primera Categoria: les tri-
pletes del Club de Petanca
Unió de Sóller composa-
des per Agustí Martínez,
Jaume Nadal, Miguel
Darder i Manuel Manri-
que, Lluc Reinés, Tomeu
Timoner respectivament.

En primer lloc el regidor
d'Esports de l'Ajuntament
Antoni Burgos pronuncia

competicions, tant de ca-
ràcter estatal corn de caire
internacional.

En representació de la
Federació Balear de Pe-
tanca el delegat Bernat
Fiol va fer entrega a l'Ajun-
tament de la Copa de
Campions estatals conque-
rida fa uns dies a Callosa
del Segura (Alacant) i la
Copa del Rei.

La batlessa agraeix
a les esposes

La batlessa Isabel Al-

consistori.

La festa

El vespre, a les Pistes
del Club Unió de Sóller del
Carrer de Cetre, va tenir
lloc una festa popular amb
una torrada on no hi falta
res, que compta amb la
presència de les autoritats
locals, membres de la Fe-
deració Balear de Petanca,
socis, jugadors, simpatit-
zants i amics dels guardo-
nats. S'aprofita l'avinantesa
per felicitar, en la seva

altra banda, es celebra la
Diada des Petanca organit-
zada pel Club Petanca
Bahía, -que relta un nou
èxit pel Ciùb Petanca Unió
de Sóller, ja . que dins els
quatre primers classificats
hi havia dues tripletes solle-
riques: l'actual campiona
d'Espanya va fer primera
(Nadal, Dander i Martínez),
la tripleta de Josep Bis-
bal es classifica en tercer
lloc.

Les al.lotes, dintre la
seva categoria, varen ser
les Campiones del Torneig.

Tercera Divissió

Jaume Ferrer fitxa pel Sóller
Bielet     

La Directiva del C.F. Sóller segueix treballant fort de cara a
la temporada que ve.

El mig-campista Jaume Ferrer acaba d'estampar la signatu-
ra pel C.F.Sóller.

Té 24 anys i ja ha jugat a Tercera Divisió.
Es un mig-campista que va a l'atac i marca bastants de gols.

Corn a mostra, a la darrera temporada en va fer 13. Es un ho-
me fort i reforçat que pot enpenyer molt cap a la porteria conta-
da.

Segueixen les negociacions amb un porter i dos davanters
més. Seguirem informant a vinents edicions.

Karateblau6

D'exitosos es poden
qualificar els resultats dels
examens fets dissabte pas-
sat a Sóller, ja que els sis
inscrits superaren les
proves.

Fou aquesta la darrera
convocatòria de la tempo-
rada 91-92, i tingué tan po-
ca participació degut a la
forta calor i les condicions
adverses per entrenar fort.

Els karate ques que po-
dran estrenar Cinturó són:

-Joan Far, Miguel Bo-
rràs, Antònia Pomares i
Pau Arbona, que aconse-
guiren el Cinturó Taronja.
(L'examen consistí en téc-

niques individuals d'atac i
defensa, a més dels Katas
Leian Nidan i Lleian San-
dan).

-Cristina Sampedro i
Tolo Mayol, que passaren
també l'examen de Verd i
Marró, respectivament.
(Examens que ja inclouen
tècniques per parelles,
combat -Kumite- i tres katas
per el Verd, i set pel Marró).

Al tribunal examinador
s'hi trobaven tres karate-
ques de Ciutat, a més dels
sollerics Jean-Michel Se-
bastián i en Xisco Casas-
novas, que presidia la tau-
la.

El setembre començarà

la nova temporada, després
d'un mes sencer de vacan-
ces, estant previst el primer
examen el Desembre.

Examens al Club
"Defensora Sollerense"

CA.ISASNOVAS 

FRIGOWIFICOS,  e. s.

REFRIGERACION INDUSTRIAL
BOTELLEROS
VITRINAS
ARMARIOS
CAFETERAS

COCINAS INDUSTRIALES
CAMARAS FRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO
SERVICIO TECNICO POST—VENTA •

C.I.F. E 07479058
Correr de Sa Mar, 153 — 07100 SOLLER

Teléfono 630771.

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.
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Petanca

Assemblea del C. F.
Port de Sóller

Bielet	 Dimissió de l'actual
Directiva

Divendres passat, a les
2045 hores, s'inicia a l'Altamar
l'Assemblea General de So-
cis, presidida pel seu President
Enrique Martín, acompanyat
del Secretan Jordi Viso, la Tre-
sorera Neus Segui, i els Vice-
Presidents Srs. Mayo! i Ripoll,
amb rassistencia d'una vintena
d'aficionats, i la premsa local.

El primer punt fou
l'extracte de comptes.

El Secretad dona lectura,
clara i detallada, de restat de
comptes actual del Club. Les
entrades donaren un total de
2.493.533'- ptes. i les despeses
2.293.387'- ptes., pel que que-
da actualment un SUPERA-
VIT de 200.146'- ptes. a favor
de l'Entitat. El Secretad segui
explicant que entre les factures
que queden pendents de pa-
gament i les que queden pen-
dents de cobrament, la tempo-
rada quedara tancada sense
deutes ni beneficis, ja que no
es poden obtenir segons qui-
nes subvencions, degut a que
les instal.lacions són militars.

Després de donar suficients
explicacions damunt el desen-
volupament del seu mandat, i
de que volien dimitir per tro-
bar-se cansats, els directius
presentaren la dimissió, sabent
que hi havia altres persones
dispostes a assumir els seus
càrrecs.

Cosa que després no pas-
sa. Després de moltes inter-
vencions del públic i dels direc-
tius cessats, s'arriba a l'acord
de que al menys s'havia de
constituir una Junta Gestora.

Renovació de càrrecs
directius.

Degut a que no s'havien
sol.licitat els corresponents
permisos federatius, es tingué
que posar un termini perquè es
presentéssin altres directives.

El Secretad manifesta que
ell personalment estava dispost
a seguir, amb la Junta Directiva
que sortis elegida, si el voten.

Després de varies pregun-
tes dels reunits es claussurà
l'assemblea, sent les deu i vint
del vespre.

Karate/Un cent per cent d'aprovats



M.G.—Evidentment de
Sóller ningú. De les lies erem
15. Els de les Balears erem els
únics loners, ja que la nostra
es rúnica federació que exis-
teix dins tot l'Estat Espanyol.
Altres Comunitats Autònomes
mostraren les seves arrels au-
tòctones, corn el Tir de barra
aragonesa, l'aixecament de ta-
lega, el tir de clau asturiana
etc...

VS.—Qui ha pagat totes les
despeses?

M.G. i J.P.E.—Nosaltres no
hem pagat res, tot ens ho ha
pagat el Govern Balear, i fins i
tot ens ha regalat un )(árida'. El
dia de l'acte de la demostració,
hi assistí el Director General
d'Esports del Govern Balear,
Ramon Servalls.

VS. — I a partir d'aixó?
M.G. i J.P.E.—Sols podem

dir, a títol personal, que el fet
d'haver duit a terme aquesta
demostració als actes de Bar-
celona'92, podria ser el primer
pas per fer del fir de fona, un

esport olímpic. Ara, tal volta,
podrem anar l'any que ve a
Castellón a tirar. Per ventura en
forma de demostració o ja corn
a tirada oficial: Ja ho veurem.

VS.—L 'organització?
M.G. i J.P.E. —L'organitza-

ció  una auténtica marave-
11a. Els catalans fan molt bé to-

JOAN-PERE
ESTAR ELLAS:

"Hem estat
elegits corn uns

dels 15 millors
classificats de

totes les
categories".

tes aquestes coses. A Sóller
podem donar les gràcies de
tenir una persona corn en
Joan Oliver i tot un equip,
corn el de Veu de Sóller, que
grades a ells, es coneixen to-
tes aquestes activitats. I hem
de mencionar també que Os
gràcies a n'en Joan Oliver, que
s'organitzen totes aquestes
funcions i exhibicions esporti-
ves que estan al seu abast. La
seva dedicació al foment de
l'esport, és admirable. Cada
cop que Joan Oliver, en nom
del Club "Defensora Solle-
rense", ha organitzat alguna
tirada, no hi ha mancat ni un
sol detall; premis per quasi tots
i sobre tot, una diana amb
condicions, que es molt impor-
tant.

VS. —Alguna cosa més?
M.G. i J.P.E.—Si, que sent

el tir de fona un esport tan ma-
co, i tan nostro es necessari
que els conciutadans d'aques-
ta Vall, s'animin a tirar i entre
tots mirar de pujar el pavelló
solleric el més amunt possible.

MANUEL
GUERRERO: "La
nostra és Púnica
Federació que
existeix dins tot
l'Estat Espanyol".

EXPOSICIO D'OLIS

me

_
del 17a1 27de julia-

INAUGURACIO
divendres 17de julio l a les 19 lis.

matins de 11 a 13 hs i capvespres de 17a 20 lis.
dissabtes i diumenges obert

MUSEO DE SOLLER

franç

estaurr#11,

Comunica a sus clientes
y amigos:

Que cada viernes
noche la cena

estará amenizada
por el grupo flamenco

Leonor
Amaya

Diego
Blanco

Imprescindible
reservar mesa
Tel. 63.26.55
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Els sollerics tornaren molt contents

Guerrero 1 Esteirelles pewficipliren al "Festival Ohm
les Arts Autóchmes BARCELMA

Els foners sollerics Joan-Pere
Estarellas i Manuel Guerrero que,
corn informarem la passada setma-
na, es desplaçaren a Barcelona per
participar, al "Festival Olimpic de
les arts Autòctones Barcelona 92",
han tornat a la nostra Ciutat plens de
goig i amb l'orgull que suposa l'ha-

ver estat elegits per representar,
dins el marc dels actes de Barcelo-
na'92, corn a sollerics, a la Federa-
ció Balear de Tir de Fona. Per fer
als nostres lectors partícips de la se-
va alegria, ens hem posat en contac-
te amb ells, i a la sombra d'una bona
enredadera ens contaren tot aixó:

Jaume Casasnovas

VS.—En primer lloc Joan
Pere, quin era Tobjectiii de la
vostra assistència a Barcelo-
na?

J.P.E.—La nostra assistèn-
cia i la nostra participació a
Barcelona'92 venia dada per
haver estat elegits corn uns
dels 15 millors classificats, dins
totes les categories, del Cam-
pionat de la Federació Balear
de Tir de Fona.

VS.— Quines classificacions

ostentau actualment cada un
de voltros?

M.G.—Nosaltres anam molt
-ben classificats. En Joan Pere
esté en primer lloc dels infan-
tils, i jo entre el segon i el ter-
cer de la categoria de majors.

VS.—Joan Pere, com a més
Jove, ens podries contar algu-
nes coses d'aquesta experien-
cia?

J.P.E.—Es evident que sí.
No us podeu imaginar el que
es assitir a un acte d'aquest ti-
pus; ple de cémeres de televi-
sió per tot arreu, que no et dei-

xaven ni tirar corn caldria, ja
que tots et volien agafar de
prop. Es una experiencia ini-
maginable i sobre tot que dona
un gran goig a qualsevol per-
sona i mes, si ets solleric, corn
nosaltres ens sentim, tant en
Manuel corn jo.

VS.— Véreu moltes nines
maques?

J.P.E.—D'això no cal ni par-
lar-ne. Nines maques ni han
per tot, però corn a Sóller, en
!loc.

més participé en
aquest festival?

••.„.



Sabíeu què?

Joan     

Tir de Fona
-Tant en Manuel Guerrero corn en Joan-Pere Estarellas

arribaren super-satisfets de la seva experiencia a "Barcelo-
na'92".

-Emperò no per això es dormen dins els llorers, sinó que te-
nen un immediat i ampli calendari d'activitats en perpectiva:

Dia 12 de Juliol: Competicions a Campanet
Dia 19 de Juliol. el mal!: Competicions a Ruberts.
Dia 19 de Juliol, el capvespre: Competicions a Sa Pobla.
Dia 2 d Agost: Competicions a Villafranca.
-La nostra enhorabona, i sempre endavant!

Bàsquet
-El Joventut Mariana dissabte passat tanca la seva tem-

porada amb una excursió al Parc Aquàtic d'Aquacity.
-Des de aquestes planes els volem felicitar de nou pels exits

aconseguits, i per la celebració del seu 50 aniversari
-I corn no, recordar de nou que, avui, dia 10 de juliol, co-

mençarà la Tercera Escota Esportiva "Estiu-92", a la que
s'espera una amplia participació de al.lots i nines entre 7 i 13
anys.

Escola de Vela
-Demà, a les 12 del matí, a l'Escola de Vela del Port de

Sóller (Platja d'en Repic), es fare el lliurament de diplomes als
participants del darrer Curset Escolar.

Activitats Subaquàtiques
-La Comandancia Militar de Marina de Mallorca ens

acaba de confirmar la prohibició d'efectuar tot tipus d'activi-
tats de . busseig tant professional, esportiu o recreatiu, de-
gut al tancament de la Cambra Hiperbbrica de l'Assemblea
Balear de la Creu Roja, única existent dins la nostra Illa,
completament imprescindible pel tractament dels problemes
de descompresió que poden sofrir els bussejadors.

Ciclisme
-El ciclista deianenc Francesc Horrach s'adjudicà brillant-

ment el segon lloc al clàssic Memorial Guillem Zuzama, dis-
putat dissabte passat a Son Ferriol. "Xesqui", escapat des
de les primeres voltes, juntament amb en Pujol, Soria, Ci-
rer, Arbona..., acumularia bonificacions, que li valdrien
aquesta plaça, a només un segon del guanyador, Pujol,
del seu mateix equip.

- AriA10
VE*

Atietisme

La Popular de l'Horta,
es farà diumenge

Joan

Arnb sortida a les 10 del matí del Carrer Reverend Mi-
guel Rosselló s'iniciarà la clàssica Popular "Festes de
L'Horta", que cada any per aquestes dates ens ofereix la
Secció d'Atletisme del "Circulo Sollerense", amb el patro-
cini de la Comissió de Festes d'aquesta barriada.

El recorregut sera el tradicional: Reverend Miguel
Rosselló, Camf de Sa Figuera, Cerní de Ca 'n Reus, i Poe-
tessa Francesca Alcover.

Les inscripcions es podran fer a les 930 hores, da-
vant la font de l'Horta.

Els més petits (iniciació i benjamins) donaran una vol-
ta al circuit. Els alevins i infantils dues voltes, i els restants
inscrits (Cadets, seniors i veterans) quatre voltes.

Programa Esportiu
Dissabte, dia 11:

FUTBOL CINC EN PISTA
A les 930 hores:
Excavacions Perelló - Port de Sóller
Ales 1030 hores:
Férnines l'Horta - Fémines Cafeteria Paris
A les11'45hores:
Cafeteria Paris - Port de Sóller
Ales 16hores:
Conf irmació L'Horta - Caliu Unió Esportiu
Ales 17'15 hores:
Selecció Alls Stars - Fornalutx

EXHIBICIO D'AEROMODELISME
Ales 1830 hores.
A l'explanada de Son Angelats.
Diumenge, dia 12:

CICLISME DE MUNTANYA
Ales 10'-hores:
Primera Cursa Cronometrada "Festes de L'Horta", per aficio-

nats. Al Camí de Sa Figuera, amb sortida des de Can Tamany.

ATLETISME
Ales 10'- hores:
Cursa Popular "Festes de L'Horta". Organitza Secció d'Atle-

tisme del "Circulo Sollerense". Inscripcions a les 930 hores, da-
vant la font de l'Horta.

TENNIS TAULA
Ales 16'- hores:
IV Tomeig de Ping-Pong, davant l'Església de L'Horta.

Ciclisme de Muntanya

Diumenge, la "Primera Cronometrada Festes de L'Horta"
Joan

Baix de la direcció del
company Maurici Revilla,
l'organització de la Comis-
sió de les Festes de l'Hor-
ta, diumenge es disputare;
en aquesta barriada solleri-
ca, la "Primera Cronome-
trada de Ciclisme de Mun-
tanya".

La sortida es donara a
les 10'- hores, (lamentable
coincidencia d'horaris amb
la disputa de la Cursa Popu-
lar d'Atletisme), en el Cami
Vell de Sa Figuera, a partir
de Can Tamany (Ca ses
Valentes Dones), amb un
recorregut d'uns tres quilò-
metres. (L'arribada estará
instal.lada un poc abans de
creuar amb la carretera as-
faltada de Sa Figuera).

La cursa, bastant dura,
es farà dins la modalitat

contra-rellotge	 individual,
donant-se la sortida a un
participant cada tres minuts.

La oroya este reservada
als locals, majors de 16
anys, sense llicència federa-
tiva, ja que es tracta d'una

cursa de promoció. Es ta-
ran les següents catego-
ries:

-CATEGORIA A (de 16 a
21 anys)

-CATEGORIA B (de 22 a
30 anys).

-CATEGORIA C (de 21
anys endavant).

A l'hora de redactar
aquestes línies (dilluns ves-
pre) es trobaven inscrits un
total de 11 participants, en-
tre ells els coneguts Jaume
Frontera (Gymnapolis), en
Guillem Coll, el mecànic
Toful Martí, en Xesc Cas-
tanyer, els germans Ri-
card i Pere Albelda...

Resumint: Hi ha molta
animació, un bon recorregut
per fer ciclisme de muntan-
ya, una bona organització, la
cobertura del circuit a carteo
dels Radioaficionats sollerics
i de la Creu Roja, i unes ga-
nes toques de rebaixar els
set minuts i mig prevists
per l'organització.

SOLLER

Se TRASPASA
BOUTIQUE
Pleno funcionamiento primera fila.

Marcas exclusivas

Tel. 63.33.95

Esports ales Festes de l'Horta
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PETITS ANUNCIS
RECEPCIO DE PUBLICITAT

per al "Diario de Mallorca": es-
queles, publicitat en general,
classificats, etc.

Telefonau al 63.14.62

VENDO embarcación marca
BAYLIWER, modelo Capri, año
1991. Remolque incluido. Dos
millones. Información: Náutica
Sóller. Tel!. 631840.

COMPRAM MOBLES i qual-
sevol altra cosa rústica o antiga.
Pagam al comptat. Antiguitats
Antoni de sa Coma (Jeroni Bis-
bal). Carrer del Vicari Pastor, 8.
Telf. 63.08.65 i 63.07.68.

VENC PISOS a Sóller, al ca-
rrer de sa Mar, cantonada amb
Sa Filadora, amb aparcament i
traster. Preus interessants. Tel!.
63.03.83.

SE VENDE PISO 106 m2., ter-
cera planta: tres habitaciones,
cocina amueblada. Calle Fran-
cia. Puerto Sóller. Hipoteca del
70 % a 10 años a La Caixa. Resto,
facilidades. Telf. 630797.

GAS-OIL per a calefacció a
domicili. Telf. 631462 i 63 03 87.

BANUS antiguitats. Restaura-
ció, compra i venda de mobles i
d'objectes antics. Carrer de la
Rosa, 3. Tel!, 63.28.73 i 63.10.67.

VENC HORT devora el Ce-
mentir', amb porxo i mitja hora
d'aigúa. Telf. 630856.

COMPRO ACCIONES del
"Ferrocarril de Sóller, S.A.". Juan
Enseñat,. A.P.I. Calle Rectoria, 4.
Sóller. Tel!. 63 0398.

ESTUDIANT DE B.U.P. dóna
classes de repàs des de Preesco-
lar 5 anys fins a 86. d'E.G.B.
Grups petits. Tel!. 632204.

COMPRARIA garatge, si es
possible amb llum i aigua. Tel!.
631752, els vespres.

CLASES DE REPASO de ma-
temáticas, física y química y
COU. Grupos reducidos. Telf. 63
16 45. Preguntar por Oscar Alfa-
ro.

ESTUDIANT DE COU fa clas-
ses de repas d'E.G.B. Tell. 63 15
58 i 631108. Demanau per &mies

ES FAN CLASSES de repàs
d'EGB (de totes les assignatures)
i de BUP (matemàtiques i física i
química). Tells. 63 32 16 i 63 13
98.

VENDO Cagiva Freccia 100
D R en muy buen estado, como
nueva. Precio interesante. Tell.
63 13 87 de 19ha 23 h.

S'OFEREIX al.lota feinera per
guardar i fer repàs a nins i a ni-
nes fins a 8 anys. A partir de les
18h. al tel!. 633089.

ES FAN CLASSES de piano,
solfeig i harmonia. Telfs. 63 36 10
i 723517. Demanau per Virginia.

ES FAN CLASSES de repes
d'EGB i BUP lletres. Telf. 63 31 41,
els capvespres.

ES LLOGA ATIC amb apar-
cament a Palma. Zona plaga
Madrid. Tell. 6308 86.

LLICENCIAT i estudiant
d'economia fa classes de repàs
(d'EGB i BUP). Informes tel!. 63 00
31,deles 13 hales 14h.

ES FAN CLASSES de repàs
de llatí, catalá i EGB. Tel!. 63 07
74.

S'OFEREIX al.lota (estudiant)
aquest estiu per guardar nins o
fer feina. Tel!. 63 00 31, de les 13
ha les 14 h.

ES FAN CLASSES de repàs
d'EGB i BUP (català, llatí, francés,
anglès). Preu econòmic, 350 ptes.
l'hora. Tel!. 632043.

TRANSPORT ESCOLAR
Sóller-Palma. Desitjam posar-nos
en contacte amb gent que els
seus fills estudiin a Ciutat a fi de
solucionar el problema del
transport. Tells. 63 07 09 i 63 02
98.

VENC PIS al Port de Sóller,
Urbanització Sa Talaia, totalment
reformat. Informació al tel!. 63 33
52, a partir de les 20 h.

VENC AIGUA de la font del
Barranc i de la font den Joi. Tel!.
631169.

SE VENDE MOTO Yamaha
casi nueva XY 600 PM 3634-AV,
8.622 kms. Tel!. 630939.

PROFESSORA d'E.G.B. titula-
da i amb experiencia faria clas-
ses de repàs els capvespres, fins
a 86. d'E.G.B. Tell. 63 33 99. Cri-
dau de les 9 a les 15 h.

SE VENDE Mobilette en bue-
nas condiciones. 35.000 ptes.
Tel!. 633281.

VENDO COCHE R-6 se-
mi-nuevo. Matrícula AG. Tel!. 63
2201.

VENDO Music-bar Saint-Tro-
pez. Puerto de Sóller. Tel!. 63 09
17.

VENDO FINCA "Son Verdu".
Abundancia de agua en verano,
sembrada de árboles frutales.
Casa muy grande reformada.
Todo confort. Tell. 630917.

UNIVERSITARIO da clases de
repaso de matemáticas primero,
segundo y tercero de B.U.P. y
C.O.U. Tell. 6309 25.

FABULOSA OPORTUNIDAD.
Adquiere el más bonito estudio
en el Puerto! Primera línea, con
una gran vista, completamente
amueblado: cocina, baño com-
pleto, piscina y terraza privada
más de 100 m2. Sin esperar listo
ahora! Duerma aquí esta noche.
6.900.000. Tel! . 6328 51.

ESTUDIANT universitari fa
classes d'E.G.B. i de llatí a nivell
de segon de B.U.P. Telefonau els
vespres al 631073.

SE VENDE apartamento en Pto
de Sóller, costa Atalaya. Magnífi-
ca vista sobre el mar. Facilidades
de pago (tres piezas). Conforta-
ble. Tel. 631109, de 18 a  19h.

ALQUILO APARTAMENTO
en costa Atalaya, Puerto de
Sóller. Tres piezas. Conforta-
ble. De día I al 15 de agosto.
Tell. 631109, de 18 ha 19h.
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S'estableixen tres graus diferents de protecció. Arxiu D.M.

Fàcilment es podrá construir el Port Esportiu a Sóller

El Pla de Ports Esportius
dóna mínima protecció

al Port de Sóller
J.C.

Segons publicava aquesta passada setmana
el DIARIO DE MALLORCA, avui divendres, si

no hi ha hagut canvi d'ordre, sera debatut a
la Comisió de Politica Territorial, el nou Pla
de Ports Esportius, que previsiblement

podria entrar en vigor el proper octubre.
Tot i que el mapa que s'ha previst es sols un

projecte, es pot apreciar que dins tota la
costa de l'illa de Mallorca s' han donat tres

tipus de protecció: una de máxima, una una
mitjana i una mínima, que es la que s'ha

atorgat ala conxa del Port de Sóller.
A pesar que l'Ajuntament, en el seu dia,

sol .licitas el grau de maxima protecció per a
tota la costa del Port de Sóller, els redactors

del pla no ho han tengut en compte i per
això, s' ha atorgat aquest grau de mínima

protecció.
Tot i que desconeixem la Iletra menuda de

tot aquest entramat, sembla que els sollerics
podem perdre totes les esperances que el

Pla de Ports Esportius esclogui el nostre Port

per converti-lo amb un moll molt gros.
Pel moment, corn ja hem dit, no se sap res
clar i sobretot, el que no es coneix, es fins a
quin punt tendrá possibilitats de prosperar el
projecte presentat davant la Conselleria
d'Obres Públiques per l'empresa Marina
Port de Sóller SA, que liderada per
Antoni Cuart, contemplava la construcció
d'un port Esportiu que abarcava des de
l'hotel Edén, fins a quasi arribar a Sa Torre,
amb una cabuda superior als 400 vaixells.
El poble de Sóller es va manifestar, en el seu
moment, en contra de la construcció de cap
Port Esportiu ala costa sollerica que no
contemplas, corn a ubicació, els terrenys de
l'Estació Naval del mateix Port.
Tota la Serra de Tramuntana, té un grau de
máxima protecció, menys el Port des
Canonge i el Port de Sóller. Amb aquest
matís, pot quedar clara la intenció del nou Pla
de Ports Esportius. A Sóller, costi el que
costi, volen fer-nos un Port Esportiu.

COL.LEGI PÚBLIC
ES PUIG

ASSEMBLEA DE PARES
divendres cha 10 a les 9 del vespre a l'Escola.

Si entre tots els pares no intemtam
solucionar-ho, el nostre MENJADOR ESCOLAR

ser& trasnferit a una empresa de Palma i
pot deixar de funcionar, com fins ara amb

una atenció directa als nostres fills

VENIU TOTS!

E ...pongrés "Mediterráneo 14",
de la ma de Norman Holub

P.P.

Els dies 14 a 17 de ju-
liol es celebrara a Palma el
XIV Congrés de la Medi-
terrània, que organitza
anualment el Dowling
College de Nova York a
una capital sempre distin-
ta. En el congrés partici-
paran „ experts d'Europa i
America que debatran
temes culturals i econò-
mics.

El programa inclou, ai-
xí mateix, alguns actes
culturals, entre els quals
destaca la impoisició de la
Medalla del Dowling
College al president del
CIM, Joan Verger, i el

nomenament del presi-
dent Gabriel Cahellas
corn a Doctor Honoris
Causa d'aquella institució
acadèmica. També hi
haurà una recpeció oficial
a l'ajuntament de Ciutat i
un gran sopar de clausura
oferit per la Conselleria de
Cultura.

El Dowling College, si-
tuat a Long Island de No-
va York, agrupa diferents
facultats de ciències i de
Iletres. El seu director,
Norman Holub, estiueja
a Sóller a una casa que
compra fa quasi 20 anys i
és molt conegut i apreciat
dels residents i de la co-
lònia estrangera de la
nostra Vall.

Tercer congrés

Es la tercera vegada
que el Congrés de la Me-
diterrània es celebra a
Mallorca.

La primera, l'any 1973
a Ciutat, la segona l'any
1987 a Sóller i, ara, nova-
ment a Palma.

Al congrés hi assisti-
ran més de 60 especialis-
tes d'Espanya, EE.UU.,
França, Turquia i Portugal,
que tractaran qüestions
comercials i culturals.

A una de les ponèn-
cies, el ceramista solleric
Lluís Castaldo analit-
zarà els treballs conjunts
de Joan Miró i Joan Arti-
gas.

Cultura

1 2
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Jaume Casa snova s

El plenari celebrat el pas-
sat dimarts estrena dues no-
tes importants; en primer lloc
la presidència de la nova bat-
lessa Isabel Alcover i el seu
equip de govern i, en segon
lloc, la presència de secretari
general Manuel Pérez Ra-
mos. Una altra nota impor-
tant fou la del canvi de paper
dels que fins ara havien estat
al front de la institució, PSOE
i PSM i ara es troben a l'opo-
sició. El cas del CDS no ha
sofert cap tipus de canvi ja
que abans comandava I ara
també.

Es començà amb la lectu-
ra de les actes de les passa-
des sessions, cosa que no es
pogué dur a terme per pro-
blemes de temps i perquè
els grups de l'oposició no les
havien rebut.

Comunicacions i ratifi-
cacions oficials seguiren a
l'ordre del dia fins arribar al
primer punt dels assumptes
generals. Es vota la compo-
sició de les comisions in-
formatives i el cop arriba al
segon punt quant s'arriba a
les remuneracions dels
membres de la corporació.

El secretar) anuncia que
la batlessa tendria un sou de
255.858 pessetes i 14 pa-
gues anuals; els membres
del govern - PP-UM, UIM i
CDS - cobrarien mensual-
ment 40.500 pessetes i els
regidors dels altres grups en
cobrarien, corn abans,
10.000. En definitiva la bat-
lessa explica que els sous
s'havien rebaixat un 10 per
cent per intentar minvar al
màxim les despesses muni-
cipals.

Sorpresa pel canvi

Els membres 'del PSM
manifestaren la seva sorpre-
sa quan, ara fa aproximada-
ment un any, foren durament
criticats pels sous que s'ha-
vien posat i ara els que criti-
caven es posen quasi els
mateixos. Així mateix mani-

festaren que estaven d'acord
que el batle i els membres
d'un equip de govern, han de
guanyar els doblers necessa-
ris per la seva dedicació.
"Vostès —deia Tombs Arbo-
na — abans no ho podien en-
tendre, ara es veu que ja ho
entenen". D'altra banda i ja
que la majoria municipal ar-
gumenta la minvada del 10
per cent, per ajudar a les ar-
ques municipals, els mem-
bres del grup municipal del
PSM, demanaren que també
se'ls descomptas a ells el 10
per cent.

Els socialistes recordaren
que quan ets estaven a
l'equip de Govern, el Partit
Popular presenta un estudi .
econòmic referent a les pa-
gues dels regidors. Per tant,
demanaren si ara no es po-
dia treure el mateix estudi o
eren temps diferents. També
estaren d'acord que els mals
de caps i les hores dels regi-
dors s'havien de pagar però,
també demanaven la reduc-
ció del deu per cent dels
seus sous amb la mateixa in-
tenció de col.laborar amb la
netetja de les arques munici-
pals.

Estalvi important
amb la rebaixa

El portaveu del Govern
amb temes econòmics
Francisco Rodríguez de-
fensa la seva postura argu-
mentant que efectivament
aquesta mesura suposa un
estalvi important. El tema es
passa a votació amb un re-
sultat de 10 vots a favor
PP-UM, UIM i CDS, i 6 abs-
tencions del PSM i PSOE.

El plenari va continuar
amb la resta dels punts que
quedaven a l'ordre del dia
fins arribar a un importatnt
nombre de precs, preguntes
e interpel.lacions de part dels
grups de l'oposició.

Com ja és costum abans
d'acabar el ple, la batlessa
dona la paraula al públic as-
sistent per demanar qualse-
vol tema en refréncia a l'or-
dre del dia de plenari.

El secretari
Pérez
recupera el
seu antic
despatx

G. M .

El grup municipal
del PSM va fer una sè-
rie de preguntes per
escrit a la batlessa
Isabel Alcover en el
transcurs del primer
ple que presideix que
feren referencia a la
reincorporació del se-
cretah Manuel Pérez
Ramos corn a secreta-
ri general de l'Ajunta-
ment.

El despatx va ser
una de les preoucupa-
cions del PSM. La bat-
lessa va anunciar que
Pérez ocupara el seu
antic despatx (l'actual
sala de tinents de bat-
le) enlloc de l'ubicat a
la secretaria que té una
finestra que dóna a
l'oficina.

També va especifi-
car que Pérez no es
tancarà dins el deu
despatx, que no l'utilit-
zarà per "arreglar as-
sumptes personals" i
que cumplirá l'horari de
la casa.

El portaveu del
PSM Tomás Arbona
va considerar un error
haver de prescindir de
la sala de tinents de
batle ja que "és molt
avinent i té moltes pos-
sibilitats d'Os".

igualment va afir-
mar que "si el secretari
no fa el que toca sera
culpa dels politics".

El regidor indepen-
dent, Bartomeu Co-
lom, va sortir en de-
fensa del recentment
incorporat secretari
dient que "les pregun-
tes fetes pel PSM són
impertinents" i va ad-
vertir que "el PSM no
és el més indicat per ti-
rar la primera pedra
perquè en el seu mo-
ment va contractar el
secretan Antoni Alorda
que estava afiliat al seu
partir

La batlessa cobrara 256.000
pessetes mensuals

El primer plenari amb el nou
equip de govern fou poc vistós




