
Redacció

El passat divendres 24 de maig,
al col.legi SS.CC de la nostra Vd,
els alumnes de cinquè curs d'EGB
posaren en escena, amb una entre-
ga de professionals, l'obra de tea-
tre: "e/ moix amb botes".

professora Francisca Riera - na
Piquita -, que es va emocionar mol-
tíssim quan al final de l'obra, tots
els alumnes Ii feren un bell pre-
sent per tot el temps dedicat i tot
el suport

donat perquè l'obra podés arri-
bar a bon port.
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A nivel l local, la incógnita és al Senat

S'espera una alta participació,
davant la incertesa deis resultats

Passat demà, diumenge, els sollerics tenen una
cita amb les urnes. En aquesta ocasió, es tracta
d'elegir els polítics que governaran l'estat
espanyol durant els pròxims quatre anys.

El partit que ha governat amb majoria absoluta

durant més d'onze anys, el PSOE, sembla que
tendrá algunes dificultats per renovar la majoria
absoluta i les enquestes d'opinió realitzades fins
avui reflexen una tendència de vot molt igualat
amb el Partit Popular.

Tots els mitjans d'opinió con-
venen en assenyalar la tras-
cendental importància dels dos
debats televisius que s'han rea-
litzat a les cadenes privades de
televisió Antena-3 i Tele-5 entre
els candidats majoritaris Feli-
pe González i José María
Aznar, i també coincideixen
en afirmar que el primer fou majo-
ritàriament guanyat per Aznar
i el segon per González.

A grans trets, Aznar hauria
sabut aprofitar en favor seu els
errors de la política económica
del PSOE, mentre que Gonzá-
lez hauria sabut demostrar que
el PP no compta amb un pro-
grama de govern coherent ni pos-
sible de dur a terme. El PSOE,
ició, si perdés les eleccions les
perdria més pels errors comesos
que pels mèrits dels oponents.

El debat entre els dos grans
partits, emperò, no ha de dei-
xar de costat la capacitat de les

altres formacions polítiques que,
a certes comunitats autònomes,
poden tenir tanta o més força
que el PP i el PSOE. Ens rete-
rim, per exemple, a Esquerra
Unida a Andalusia, a CiU a Cata-
lunya, al PNV al País Basc, i al
PSM i a UM a les Illes Balears.

Per als observadors polítics,
idó, el resultat incert de les vota-
cions i els futurs pactes que seran
necessaris per assegurar la gover-
nabilitat de l'estat són ben inte-
ressants; i això fa pensar que

l'assistència a les urnes, si el temps
acompanya, sigui molt elevada.

Incògnites

Pel que fa a la nostra ciutat,
després de la retirada de la
batfessa de la candidatura per
UM, el major interés esta cen-
trat en el resultat que puguin obte-
nir el PSOE i el PP al Congrés,
així com el vots que pu9uin obte-
nir Joan Arbona "Deu i Miguel
Nadal al Senat.
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Costes demana
un aval de 75

milions a
l'Ajuntament

La barca
per netejar el

Port arriba
dimecres

Tir de fona:
Els sollerics, sub-
campions de les

Balears
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Pares, professors i alumnes gau-
diren d'uns moments inolvidables
quan vérem i escoltàrem les dots
innates d'uns al.lots que tal volta,
el dia de demá, poden arribar a
ser uns vertaders professio-
nals d'aquest tan bell art que és
el teatre.
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D'aquella nit mágica, se'ns
dubte, hem de destacar les actua-
cions de tots els actors sense dei-
xar de banda l'equip de supon
que sempre hl ha rera d'un
montatge teatral; vestuari, deco-
rats i escenificació tot orlé a cura
dels mateixos alumnes i la seva
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Joan Vives:
"La Cooperativa

té l'economia
ben sanejada"

Com podeu comprovar foren més d'un els qui participaren perquè el "Moix amb botes", fos possible.

Els alumnes deis SS.CC. actuaren
com a vertaders professionals



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:
* Que a un dels premiats del Banc de Crèdit Balear, per

dur-li els regals a casa seva, varen haver de Hogar una colla
de traginers i un comió de mudances. L'home anava tot gojós.

* Que sols utilitza la "Masia" el "cocinero excelente".
* La malaltia de la meya amiga de l'Horata. Déu faci que

es millori de seguida i, que consti, que no ho dic per les cre-
pes.

* Que dit sia de passada són les millors, que he menjat,
meng i menjaré dins la meya vida.

* Que el que s'anuncia no surt. Está clar.
* Que de poltres el Port n'esta ple. I el que s'omplirà.
* Que els sociatas ja han duit al jutjat a la Batlessa i a

n'Andreu Oliver, pel tema dels plànols. Aquel l bergant, en
Lobatón, no els trobó i ara, ai Déu meu quin paquet.

* La tertúlia ¡a ha canviat el seu emplaçament. Ja ha pas-
sat al de s'estiu. Són homes de conviccions fermes i de seny
sobretot.

* Que qui vol mal de cap, que es compri un ase.
* Que sense saber el perquè, el meu contestador ha can-

viat d'idioma. Escoltau-lo.
* Que l'escoltin els que tenen el número, és clar. Els que

no
* Que el Partit Popular prepari una gran festa pel proper

dia 6 de juny. En Bernat Cabot ja no fuma puros, ara els
roega.
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Yeti de Sóller
PUNTS DE VENDA

Sóller: Estanc de Plaça. Con Godo. Ca'n Pere. Can Calatayud. Calabruix.
Ca'n Miguel Llauner. Botiga Sa Creu. Botiga Ca na Marqués.

L'Harta: Comestibles Vidal. Port: Quiosc Lorent. Papeleria Chachi. Dos
Amores. Fornalutx: Can Corona. Deia: Es Forn.

RESTAURANT
CAN BLANCO

Anunciam el ccarivi de
propietari i al mateix temps us
oferim la nova carta de cuina
mallorquina.
Tapes variades.
Menú a escollir entre tres
diferents cada dia.
Preu 650 ptes.
C/. Cetre, 16 - Telí. 63 37 31	 Enfront S.Y.P.

Veu de Sóller
FAX

634106 

Ca Nostra 

Calle Luna, 12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47
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Veu del lector

Parece increíble que los
miembros del PP de Sóller
sean tan ignorantes, que
diez años después de apro-
barse "L'Estatut d'Autono-
mia" de nuestra Comunidad,
no sepan cuales son las com-
petencias que tiene el Govern,
pero no es tan extraño si pen-
samos que el PP (antes Alian-
za Popular) votó en con-
tra de dicho Estatuto. Sin
embargo, creemos que todo
es más simple y se reduce a
la mala voluntad (por no cali-
ficarla de otra forma); deci-
mos esto ya que la semana
pasada se quejaban de que
no había habido inversiones
en carreteras, lo cual es com-
petencia del Govern Balear
(además el año 92 recibie-
ron del Gobierno Central
4000 millones y se los gas-
taron en otras cosas: Bon
Sosec, etc.).

Se quejan de que el cen-
tro de salud y el Instituto no
estén, sin acordarse de que
dicho centro debe construir-
lo su Govern Balear y olvi-
dan que en anteriores legis-
laturas, un alcalde, al que
ellos apoyaban, rechazó la
construcción de un cen-
tro de salud GRATIS, en
la calle de Cetre, porque
podrían decir que lo hacían
los socialistas.

Queremos pues reca r-

darles que aquí se ha inver-
tido y que ya están apro-
bados 400 millones para el
recrecimiento de las playas
(no se ha empezado para
no entorpecer la tempora-
da turística). Mientras tanto,
¿qué ha hecho en diez años
el Govern Balear en Sóller?
NADA. Basta ir a Fornalutx,
a Costitx, a tantos pueblos,
para ver lo que han inverti-
do. Pero Sóller siempre
ha quedado al mar-
gen; el PP siempre ha des-
preciado a Sóller ya las prue-
bas me remito (además en
ayuntamientos que gobier-
na el PSOE también invier-
ten, poco, pero invierten
con lo cual el desprecio es
mayor).

No contentos con esta
situación, los señores del PP
local son como el perro del
hortelano: "ni comen ni dejan
comer". Lo demuestran cuan-
do rechazan las gestiones rea-
lizadas por nuestro grupo
Municipal, tratando de recu-
perar el máximo posible de
la estación Naval. Así queda
retratado su falta de amor al
pueblo, por encima de par-
tidismos. Nosotros seguire-
mos empeñados, gobierne
quien gobierne, en la con-
secución de la base para el
pueblo; y lo haremos aun-
que no guste a los Sres. del
PP local, creemos que es lo

que desea la mayoría
de sollerics.

Para terminar, hacen uste-
des un nuevo ejercicio de fal-
sedad política: nos acusan
de no dar la cara, cuando
su práctica ha sido no darla
nunca. Los mayores de nues-
tro pueblo aún se acuerdan
como iban a las casas, enmas-
carados a "cazar" rojos. Un
partido como el suyo, que
presenta como candidato a
un sr. presuntamente impli-
cado en el caso Calvià, otro
condenado por falsificar
votos por correo y que salu-
da en los mitines a su líder
(o tal vez debamos decir Cau-
dillo) con el saludo fascista,
taconazo incluido, no puede
pretender dar lecciones de
honradez ni de democracia
a nadie. Todos nos conoce-
mos y sabemos de donde
venimos: cuando muchos de
nosotros estábamos en el
exilio o en la clandestinidad,
luchando contra la dictadu-
ra, muchos de sus compa-
ñeros vivían a su sombra o
trabajaban para ella.

Revisen sus comporta-
mientos y cuando lo hayan
hecho ya se preocuparán de
los otros: "no passin s'arada
davant es bou".

Agrupació Socialista
de Sóller.

Todos sabemos de donde
venimos



WED	 tEr 633456

Santa Rita Metges Port
Comí de cas Jurat Vots

Confusió
"Al, fill meu! Quin desas-

tre!"
"I ara qué hi ha, tia?"

"Que amb aixa de les
eleccions, tothom va fora
corda i ningú no s'aclareix"

"Com és ara?"

"Fa un moment que m'he
trobat Na Margarida i 'm'ha
dit que, fort i no't moguis,
volia votar En Felipe. Jo
he dit que no, que a Mallor-
ca no podíem votar En Feli-
pe, ni N'Aznar, ni N'Angui-
ta, ni sa mare que els pen-
tina..."

"Es clar que no! Aquí als
únics que podem votar són
a En Félix Pons, a En Gilet,
a En Grosske i a les altres
persones dels respectius par-
tits, tant si a Na Margarida
li agrada com si no li agra-
da"

"El que jo trob, fill meu,
és que la ignorancia política
de molta gent és ben lamen-
table. N'hi ha que no saben
quina diferencia hi ha entre
el Congrés, el Senat, el Par-
lament Autònom, el Govern
Balear i els Ajuntaments"

"Això és ben cert, tia, i
les institucions no fan gaire
coses per aclarir conceptes"

"I no en parlem quan es
tracta d'identificar les per-
sones amb els partits..."

"fri tens raó, ja. L'abra dia
m'aturà una dona pel mig
del correr per demanar-me
si En Sebastià Serra i N'Aznar
eren del mateix partir

"Li hauries d'haver dit que
si: lo mateix que En Joan Deu
i N'Andreu Oliver".

Elisenda de Brusca

1=1C,, 57 •17.

PRACTICANTE
JEANNEFIE VINK (Consorcio con Mutuas)

PEDIATRIA
Dra. JUANA Ma ROMAN PIÑANA (Jueves).
(Jefe servicio Pediatría Hospital Infantil VIRGEN DE
LLUC).

CENTRO "ALA D'OR" 
PSIQUIATRIA
Dra. JOSEFA Ma SAN PEDRO RADO
(Viernes tarde).

PSICOLOGIA
Dra. CATALINA RIGO MAS (Viernes).

LOGOPEDIA
Dra. CATALINA Ma FERRER ALCOVER
(Jueves)

REHABILITACION
FISIOTERAPEUTA ALFONSO
NICOLAU REYES (Consorcio con Mutuas)

Horario de llamada para concertar cita de 8 a 15 h. Telf. 63 30 91.

CONSULTAS:

OTORRINOLARINGOLOGIA
Dr. JACINTO MARTINEZ (martes).

TRAUMATOLOGIA
Dr. JUAN LUIS LEON MARTINEZ
(Martes).

GINECOLOGIA
Dra. MARGARITA ROIG BALLESTER
(Miércoles).

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

TEL. (971)630168
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)

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

RELOJERÍA SOLLERENSE

JOYERÍA
Oro y Plata: Gran Surtido

Inmejorables Precios

ÓPTICA
Revisiones Gratuitas

n••.1,

Lluna 11 • Tel. 63 09 05 • Sóller
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* Una ferma devota sollerica de Santa
Rita es demana, i així ens ho ha fet sebre,
per qué s'ha suprimit dita festa en honor de
la Santa. L'esmentada dona es sorprengué
de la facilitat amb que s'ha eliminat la festa
tan antiga i arrelada.

* Una al.lota que presenció l'accident de
la setmana passada ens telefoná indignada
per fer-nos sebre la seva opinió sobre la falta
d'un metge dins l'ambulància quan aquesta
va a socórrer una urgència.

Ens digué que: gràcies a Déu i per sort!
passaren per allá uns estrangers que acre-
ditaren ser professional de medicina i se'n
varen fer càrrec. Hl hauria d'anar sempre un
metge dins l'ambulància.

* Trobam al contestador una telefonada
d'una lectora, gratament sorpresa, per una
noticia que llegí en un diari de Ciutat sobre
la gran netedat del Port de Sóller; segons el
diari, el nostre Port és un dels més nets de
tota Mallorca.

* Una veinada del comí de cas Jurat es
demana si és possible que dit comí pertan-
yi a Sóller (o a un altre municipi), degut al
seu mal estat. Textualment va dir: "está dei-
xat de la ma de Déu".

* Una veu anónima es mostra totalment
en desacord amb la forma de caçar els vots
dels polítics el dissabte dematí: "pareixien
més fireros que persones que pretenen gover-
nar-nos".

Antologia



Medidas del Partido Popular
6.- Más energía y más limpia.

Racionalizando la oferta del sistema eléc-
trico español, potenciando la investigación,
adoptando medidas correctoras de la conta-
minación, búsqueda de fuentes energéticas alter-
nativas, prestar especial atención al carbón
nacional y apoyando plenamente el desarro-
llo del mercado del gas.

7.- Recuperar la industria.
Recuperar la rentabilidad de las empresas,

mediante incentivos fiscales, potenciando la
cualificación de los trabajadores, reconvier-
tiendo los sectores con más dificultades e inter-
nacionalizando la empresa española.

8.- Defender la agricultura.
Defender en la CE con energía los legíti-

mos intereses de los agricultores españoles.
Mejorando las infraestructuras agrarias, incre-
mentando su competitividad, reduciendo el coste
de algunos medios de producción. Desarro-
llando la industria agroalimentaria. Refor-
mando el régimen fiscal y el sistema de segu-
ridad social agraria. Se reconocerá la función
de protección medioambiental de la agricul-
tura.

9.- Una sanidad sin listas de espera.
Aprovechando todos los recursos sanitarios,

públicos y privados, creando un sistema mixto
de modalidades asistenciales. Introduciendo
gradualmente la tarjeta sanitaria individual.
Indemnizando a los beneficiarios no atendi-
dos. Construyendo centros de salud con fija-
ción de prioridades racionales. Introduciendo
un sistema prejudicial para atender rápidamente
las reclamaciones por atención sanitaria. Revi-

sondo los criterios de distribución interterrito-
rial.

10.- Vivienda para todos.
Iniciando urgentemente un programa de cons-

trucción de 600.000 viviendas. Reformar el
régimen fiscal de los inmuebles. Suprimir el
IVA en las VPO. Determinar el valor catastral
por el valor del mercado en renta, y no en
venta. Transformando profundamente el mer-
cado hipotecario para abaratar los créditos
vivienda. Cediendo suelo público, y evitar la
especulación.

11.- Pensiones dignas y suficientes.
Consolidando la capacidad adquisitiva de

las pensiones, aumentando las pensiones más
bajas y acercándolas al salario mínimo inter-
profesional.

12.- Igualdad de la mujer, un
objetivo posible.

Realizando programas de índole educati-
va y formativa para aquellas mujeres que no
recibieron una formación adecuada. Articulando
medidas de apoyo que concilien la vida fami-
liar y profesional (permisos de maternidad, guar-
derías, etc.). Introduciendo los contratos a tiem-
po parcial. Buscando la igualdad en las retri-
buciones salariales. Prolongando hasta los 25
años las pensiones de orfandad y estableciendo
cobertura económica a las madres con hijos
a su cargo menores de 3 años.

Y así, con una larga lista de temas en mate-
rias de educación, droga, protección a la infan-
cia y a la familia, protección medioambiental,
cultura,...

Al Congrés, TONA ALENYAR.

MIQUEL NADAL, al Senat.
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Veu del PP Veu del PSOE            

La jornada de
reflexió

Una vegada més ens acos-
tam a una cita a les urnes,
per exercir el dret principal i
màxim de la democracia: el
VOT.

Pera aquest vot l'hem
d'exercir conscientment i amb
responsabilitat, ja que és molt
el que es ventila cada vega-
da. Realment votar és elegir
i decidir; decidim qui és que
governara durant quatre anys,
i cap on aniran les línies mes-
tres de la política general,
social, etc. del país.

Ara bé, com deia abans
ha de ser un vot responsable,
ja que no podem pretendre
que el nostre vot sigui més
que l'elecció d'una opció
que pugui dur endavant un
projecte.

Hi han partits per tots els
gusts i de totes les tendéncies,
pera sempre hem de triar entre
tots ells els que més s'acosti
a les nostres preferéncies,
tenint en compte les possibi-
litats reals de fer-les realitat.
Dic això, perque en aques-
tes eleccions ens jugam un
canvi de sentit a la política
de l'estat amb el risc d'un gir
cap a la dreta que ens faci
perdre totes les realit-
zacions social aconse-
guides els darrers deu
anys. Això fora molt greu i
ens retrasaría altra volta,
especialment en la marxa
cap a la convergència amb
Europa.

No hi ha cap dubte que
el PSOE ha comés errors, però
serem capaços de corregir-
los, si aconseguim rebre el
suport de la societat.

Per això deman a totes les
persones progressistes i
d'esquerres, que votin al
PSOE, que no votar - lo
afavoreix a la dreta, i
que aquí sabem bé com les
gasta la dreta.

Deman exercir un vot útil
que realment pugui defensar

les Illes a Madrid (i no sols
als cartells); pensau que si no
fos pel PSOE ni Cabrera, ni
Ses Salines estarien protegi-
des actualment.

Sap greu veVent les enques-
tes, que els vots de l'esque-
rra sumats són més que els
de la dreta (enquesta de dia
30 del diari de Mallorca),
pera mentres una es con-
centra en el PP, la dispersió
entre PSM, Verds i Esquerra
Unida fan que quasi bé
85.000 vots no servesquin per
aconseguir un altre Diputat
ni cap Senador. Com diuen
els verds, no tireu el vot,
empleau-lo correctament, per-
qué sigui útil.

Si voleu que =tuestes liles
tenguin veu a Madrid, votau
a l'única opció d'esquerres
que té possibilitats de ser-hi.
Recordau que el vot a altres
opcions d'esquerres i pro-
gressistes que no siguin el
PSOE, no són un càstig, són
un regal per la dreta, són un
regal pel PP.

Si volem continuar
avançanten progrés, en igual-
tat, en solidaritat i en justicia
social, si no volem perdre tot
el que hem aconseguit amb
sang, suor i !lagrimes, no cai-
guem en tentacions localistes
i minoritàries. El progrés es
fa des de les majories i en
aquest país l'opció majorità-
ria de progrés d'esquerres,
ecologista i amant de la nos-
tra terra és el PSOE.

Voldria que reflexonassiu
sobre això i que d'aquesta
reflexió en sortís la conclusió
que votar al PSOE és l'opció
més bona per les Illes i pel
futur.

A la fí, contestau-vos, qui
voleu: en Felipe o n'Aznar?.

La resposta és fácil.

Ramon Socias Puig.
Coordinador de la

campanya 93. Sóller.

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87

Ferrocarril de Sóller
amb el

Billar Solleric    

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.    



Es polític bon al.lot...
Toni Falet

Quan venen ses eleccions
es polític fa de bon al.lot
quan ha aconseguit es vot,
molts et passen amb cançons.

Es pastel molt bo será
quan es barallen per ell
i es polítics es lleven sa pell
quan ve s'hora de votar.

Es partit des tractorer
i es partit de la dona bella,
menjar tan de porc i porcella
a molta gent no li cau bé.

I es partit popular
ara Ii treu ses braguetes
veurem si ells les duró molt netes
si és que arriben a comandar.

I es socialista mallorquí
mos regala aufabegueres,
li posaran !antes barreres
que no sé si en podrá sortir.

Hi ha polítics incompetents
que d'un partit passen a s'aifre
aquests no mos fan cap falta
perquè vergonya no en tenen gens.

Es socialista obrer espanyol
regala roses vermelles
i és com un eixam d'abelles
que no li toquin es seu redol.

Si en Xesc pogués tornar
en que només fós per un dia,
sa gent que nedant sortiria
per s'estret de Gibraltar.

Veu de glosa

ABRIMOS !!
Gran Inauguración 5 de Junio

con el patrocinio de -CODORNILT

la Consumición GRATIS Precios Devaluados
La Música que Pidas

Los últimos Video Musicales en Europa
Copyright system

Nueva Decoración
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És necessari canviar mol-
tes coses a la societat espan-
yola. Modificar situacions
injustes i transformar polítiques
que ens han duit al fracàs.
No val ni la continuïtat dels
que ens han duit a una situa-
ció greu ni l'ambigüitat dels
que pretenen substituir una
majorip absoluta per una
altra. Es l'hora del pluralis-
me polític. Hi ha més solu-
cions que l'esquerra o la
dreta. Es també el moment
de compromissos concrets
que no donin lloc a dubtes.
Alguns dels objectius que el
CDS defensarà a la propera
legislatura són:

*Lluita contra l'atur:

—Acord de solidaritat per
a la creació de llocs de tre-
ball, amb la participació de
partits polítics, sindicats i
empresaris.

—Reducció dels tipus
d'interès com a conseqüèn-
cia de l'increment de l'estal-
vi, de la millora de la com-
petitivitat i de la reforma del
coeficient de caixa.

—Recolzament a la Petita
i Mitjana empresa amb l'apro-
vació de l'Estatut de la Peti-
ta empresa, ja presentat pel
CDS a la legislatura acaba-
da. Concretament, propo-
sam: reducció d'un 90% de
la Seguretat Social per als
aprenents; la prohibició de
l'impost de successions en un
30%, contractes temporals fins
a 5 anys.

—Fomentarla formació pro-
fessional dels joves directa-
ment a les empreses.

*Fiscalitat més justa:

—Plans d'estalvi familiar:
exempció fins a un milió per
inversió de 5 anys.

—Reforma completa de
l'IAE agafant com a base el
valor catastral de l'inmoble i

el tipus 0'10%.
—Exempció i no retenció

de les pensions inferiors a

100.000 pessetes mensuals.

*Política social:

—Seguretat Social pera les
mestresses de casa: pensions
de jubilació i invalidesa.

—Aluda del primer fill.
—Derogació -4' el "medica-

mentazo".
—Eliminació de barreres

arquitectóniques.
—Creació de la cartilla del

drogaaddicte que permeti
una assistència al malalt, un
alivi econòmic a les families
i una millora de la seguretat
ciutadana.

*Mesures per a la
juventut. Mili:

—Mili de 3 mesos. Exèrcit
professional a mig termini.

—Prestació substitória no
superior a la mili.

—Reconeixement de
l'Objecció de consciencia
sobrevinguda.

—Supressió de les limita-
cions actuals per obtenir prò-
rrogues per estudis.

—Vivenda per a joves:
preferencia per accedir

en lloguer a les vivendes pro-
pietat del Banc Hipotecari i
de les Caixes d'Estalvi.

—Reserva d'un 30% de les
vivendes de protecció oficial
per a joves.

Educació:
—Substitució de la selecti-

vitat per proves d'ingrés espe-
cífiques a Facultats i Escales.

—Gratuïtat dels llibres de
text, menjador i transport.

—Formació professional a
les empreses.

*Sanitat.

—Inclusió de l'assistència
bucodental a la SS.

- elecció de metge i
de centre sanitari.

—Intensificació de les cam-
panyes d'informació i pre-
venció en la Iluitaa contra la
SIDA.

Veu del CDS 

El bipartidisme
no és bo

ROBA PER A INFANTS
-	 Telf. 611121	 -	 07100 SOLLER



Es presenta a Sóller el grup
Convergència Nacionalista Balear

J.C.

Aquesta passada setmana
es va presentar en societat a
Sóller la nova agrupació polí-
tica Convergencia Nacionalista
Balear.

De la mà de la seva presi-
denta Joana María March, el
Vice-secretari Jaume Mesqu ida
i el Secretad General Guillem
Morro, o més da/tres perso-
nes i especialment del solleric
Antoni Garau, es va explicar
una mica el que és aquestgrup
i el que pretén.

C.N.B, neix d'Unió
Balear quan un grup s'inte-
ressa per passar a U.M. i
l'altre no, a les hores es crea
aquest grup, els quals es con-
sideren el hereus legítims
d'Unió Balear.

Segons C.N.B el biparti-
disme ha mort el nacionalis-
me d'aquesta terra i acusen a
U.M. d'haver anat sempre
lligada directament amb el
P.P.

Segons Guillem Morro, ells
cerquen aglutinar les ¡orces dels
grups nacionalistes per fer un

front comú i dur una forta
tasca de superació per
vèncer al bipartidisme.
Defineixen a C.N.B. com un
partit nacionalista interclassis-
ta i pretenen executar, amb

filosofia el nacionalisme de les
Illes Balears.

Toni Garau, per la seva
banda, representa el partit a
Sóller i es sent forca motivat
per Iluitar per aquets ide-

als. No descartó presentar-se
a les properes eleccions autonó-
migues però, aixó sí, sempre
deixant pasa totes aquelles per-
sones que vulguin anar al
davant.

L'empresa Tirme construirá
l'estació transferidora de fems

G.M.

Dins del Pba de Residus
Sòlids elaborat pel Consell
Insular de Mallorca estava pre-
vista la construcció a Sóller
d'una estació transferidora
de fems a la qual s'hi va renun-
ciar.

Tot i això, després de l'ela-
boració d'estudis econòmics

més concrets, l'Ajuntament
ha comprovat com, una vega-
da entrat en funcionament el
pla, es podien estalviar anual-
ment 7 milions de pessetes
amb l'estació transferidora
perquè enlloc d'acudir a Son
Reus per buidar cada comió
bastaria un sol viatge d'un
camió més gran. Per aquest
motiu la Comissió de
Govern decidí la setmana

passada que l'empresa
Tirme, contractada pel Con-
sell per dur a terme el men-
cionat pla, executi l'obra, la
qual no costará res a l'Ajun-
ta ment.

l'estació transferidora es
situarà a l'actual abocador de
la Figuera i segons la batles-
sa Isabel Alcover no causará
cap tipus de molestia.

Calzados

Vos ofereix el nou assortit d'estiu
en sabates d'home i dona
en les conegudes marques

PATRICIA i T'AMICUS

C/ Jaume Torrens n 2 3
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Una diada i míting socialista a Sóller
J.C.

Amb la presencia d'en Toni
Garau, candidat al Senat,
n'Antònia Mercadal, candida-
ta al Congrés i Ramon Socias,
suplent al Congrés, es va cele-
brar dissabte passat la diada
del PSOE a Sóller, que va cons-
tar de tota una serie d'actes,
reunions amb diferents
col.lectius -APAS, PROFES-
SORS, MAJORS ETC-, desem-
bocant finalment a un míting al
local de la Caixa.

En primer lloc, parló Ramon
Socias que va fer un recorre-

gut a les realitzacions fetes en
el transcurs deis darrers anys.
Va remarcar la tasca feta amb
educació, infraestructures, pen-
sions etc.; destacó la tasca feto
amb la voluntat de convertir el
país en un dels capdavanters
en la construcció Europea. Per
finalitzar critica durament a la
dreta d'aquest país que mai,
va dir, s'ha preocupat d'impul-
sar una política d'igualtat
i progrés de la societat
espanyola.

Antònia Mercadal, qui
declaró sentir-se orgullosa de
parlar a un poble de Valentes

Dones que tingué l'honor de
tenir una dona diputada, na
Maria Mayol; explicó els
avanços que s'han produït en
el món de la dona dels darrers
10 anys, amb la promulgació
de lleis progressistes, l'aug-
ment de dones al món del tre-
ball i dels estudis i digué que
estam en el bon camí pero,
que no calia fer ni una passa
enrera, per tal de no perdre
l'aconseguit fins ara.

Finalment Toni Garcias, va
fer un recorregut pel camí des
de l'any 1982, fent menció espe-
cial a totes les millores socials

assolides per la societat. Va cri-
ticar la hipocresia de la dreta,
dient que és una dreta inso-
lidória, que pensa sols en els
seus interessos i que mai, -segons
ell-, no s'han preocupat ole la
gent del poble. Va recordar que
la dreta no té cap programa i
que un clic, deien blanc i l'altre
negre peró, sense aclarir-se
mai i sense donar una impres-
sió clara del que volen fer.

Acabó demanant el vot per
l'única opcióprogressistacapaç
d'aconseguir una vertebració i
solidaritat entre tots els pobles
de l'estat.

Els
candidats
per UM es
presentaren
dissabte a
Sóller

G.M.

En la recta final de la cam-
panya electoral dissabte pas-
sat foren a Sóller els candi-
dats per Unió Mallorquina,
Menorquina i Pitiüsa al senat
Jeroni Alberti i Ferran Tru-
jillo i al congrés Miguel Pas-
qual, Josep M Busquets
Alfred Mus, acompanyats

per la presidenta del partit
Maria Antònia Munar i
part dels afiliats sollerics
encapçalats per la batlessa
Isabel Alcover.

Després de repartir fulletons
i propaganda electoral pels
carrers de Sóller i el Port els
candidats es dirigiren al Cen-
tre de la Tercera Edat on ofe-
riren una roda de premsa en
la qual feren una crítica del
bipartidisme i de la manca
d'atenció que han tengut els
mitjans de comunicació esta-
fáis respecte deis partits nacio-
nalistes.

Maria Antònia Munar
volgué deixar clara l'actual des-
vinculació respecte del Partit
Popular que espera que es noti
en les eleccions d'aquest cap
de setmana. Igualment va cri-
ticar la gestió realitzada fins
ara dels representants de les
Balears a Madrid els quals,
digué, miren primer pel par-
tit i després pels seus conciu-
tadans.

La visita a Sóller acabó amb
un dinar en el mateix Local de
la Tercera Edat.



Ofrenda de flores
a nuestra señora
la Virgen de Lluc

Momento en que los soldados rinden homenaje a la Virgen

El pasado día 25 de
mayo, se celebró una de
las "marchas" programa-
das por el Acurartela-
miento Aéreo del Puig
Mayor- E.V.A.n 7, la colum-
na estuvo formada por
Reclutas y Soldados de
Reemplazo, Tropa Profe-
sional y Mandos de/ Acuar-
te/am lento.

La marcha se inició a las
08:30 horas, por la senda
conocida por el "Col! des
Romaní", llegando al
Monasterio de Lluc sobre las
11.30 horas donde se
encontraban las famílias del
personal participante en la
marcha, así como diverso
personal laboral del acuar-
telamiento.

Alas 11'50 horas el Rvdo
Padre Amengual, Prior del
Monasterio les dió la bien-
venida, haciendo una ofren-
da floral en nombre de todos
los presentes el Tte.Coroel
Jefe del acuartelamiento y
uno de los "reclutas", pos-
teriormente todos canta-
ron La Salve. Este acto
se celebró con ocasión de
la Indulgencia Plenaria con-
cedida por el santo Padre
en el V Centenario de la
evangelización de América.

Posteriormente en el "aco-
Iliment" el cocinero del
acuartelamiento, "Mestre
Toni", preparó una sucu-
lenta paella que hizo las
delicias de todos los comen-
sales.

Davant les queixes de turistes i hotelers

Les motos no podran
circular pel Port durant la nit

G.M.

La batlessa Isabel Alco-
ver esta decidida a acabar
aquest estiu amb les constants
queixes dels turistes allot-
jats al Port de Sóller respec-
te dels renous que durant tata
la nit els molesten. Per aquest
motiu té previst prohibir la
circulació a ciclomotors i
motocicletes durant la nit a la
zona turística.

Per poder procedir a la
prohibició a la Platja d'en

Repic i el Port de Sóller
l'Ajuntament ha sol.licitat
aquests darrers dies un per-
mis especial a la Conselleria
d'Obres Públiques, entitat ges-
tara dels dos vials.

A partir d'una hora de la
nit, probablement la 1, Poli-
cia Local i Guàrdia Civil no
deixaran entrar motos a les
zones turístiques si no dispo-
sen d'un permís especial que
s'atorgarà als residents. Els vehi-
cles de dues rodes es podran
deixar als aparcaments de

darrera el Canyís o de
darrera la Torre. Aquesta
última zona d'aparcament
s'obrirà prest al públic després
que l'Ajuntament hagi arribat
a un acord amb el Ferrocarril
i contracti un vigilant per evi-
tar accidents amb el Tramvia.

Segons la batlessa, l'actual
crisi económica fa que no es
pugui permetre que les agén-
cies de viatges amenacin
constantment els hotelers de
no enviar turistes si no s'ami-
noren els renous nocturns.

ESCLAT: aplec de poemes
guardonats amb el Vall d'Or

Redacció

La revista ESCLAT, en el seu
número 10, d'abril del 93, ha
duit endavant un antic desig del
Grup Novetat, organitzador
any rera any des de 1987 dels
ja populars i consolidats Pre-
mis Vall de Sóller de poe-
sia, glosa i narració curta (abans
Premis Vall d'Or, sois de poe-
sia), dels quals estan a punt
de sortir les bases de la convo-
catòria d'enguany.

Es tracto d'un número extra-
ordinari de la revista que conté,
al llarg de trenta-sis pàgines, tots
els poemes guardonats al cer-

Día 13 - 6 - 1.993

4 de juny del 1993 / Veu de Sóller
	 Veu local

	
7

Puig Major  Turisme   

Estores de flors
Per la confecció de les estores de flors de la festa del dia del

Corpus, agrdriem a totes les persones interessades, que vulguin

participar i que tenguin flors, es posin en contacte amb Margali-

da Socies, c/Sant Joan, 22. Telf. 630742.

Donam les gràcies anticipades a tothom.

CORPUS CHRISTI
Excursión a LLUC para asistir a misa de 9 horas.
Después desayuno en Lluc para continuar hacia STA.
PONSA, donde almorzaremos, podremos disfrutar de su
hermosa playa, visita a PTO. ADRIANO sobre las 17 h.,
regreso por ANDRAITX - BAÑALBUFAR, ESTALLENCS,
DEIA, SOLLER
Salida a las 8 h. PLAZA AMERICA
Precio 2.600 ptas.

tomen, des de la primera  con-
vocatòria (1987) fins a la darre-
ra (1992).

El recull és presentat amb un
pròleg del citat Grup Nave-
tat, on se'ns conta com va sor-

gir la idea del concurs, el seu
desenvolupament i els seus objec-
tius.

L'aplec de poemes de cada
certamen va encapçalat per una
página que informa de les dades
més importants que afectaren el
concurs: membres del jurat, nom-
bre de participants, procedèn-

cia, etc.
Tanmateix, l'important del

recull és la poesia, protagonis-

ta absoluta d'aquest número
estraordinari d'ESCLAT. Els poe-
mes van desfilant página rera
página davant els ulls i cap a
l'Oide del lector. Poemes diver-
sos, tendències diverses. Poemes
clàssics, de métrica i rima acu-
rades; poemes de vers Iliure, sols
sotmesos al discórrer del que es
vol dir; poemes per esser reci-
tats; poemes per esser Ileg its; ta n-
kas perfectes a l'estil del Riba
més concís i inspirat; sonets
heterodoxos; fins i tot cal.ligra-
mes... Ara bé, tots ells amb un
denominador comú: meresque-
ren la distinció del jurat que formó
el Vall d'Or.

CALLE BAUZA, Nr-) 9
TEL. 63 33 50

TELEFAX 63 32 12
07100 SOLLER

MALLORCA — ESPAÑA
TITULO A BAL 195



P.P.

Dimecres d'aquesta setmana
arribó al port de Sóller la barca
que el Consell Insular de Mallor-
ca ha assignat per a la neteja
de la badia. Es tracta d'un llaüt
que fou transportat des de Ciu-
tat en comió i que es troba ama-
rratdins el moll de l'Estació Naval.

llechissest« in un kleers

Benvolguts conciutadans:

Vull comunicar-vos que me
present a les properes
eleccions generals formant
part de les 'listes de la coalició
PSM-ENE (Nacionalistes de
les Illes Balears) i demanar-
vos el vostre vot que ens
ha de permetre aconseguir
representació de les Illes
a Madrid.

Una torta abraçada
Joan Arbona "Deu"

Deis coixins
elèctrics a la
política

Joan Seguí Oliver 

El servei de menjador que
obrí les seves portes el pas-
sat dia 22, ho va fer amb
molt d'èxit perquè es varen
haver de fer fins a tres torns
per poder dinar tothom.
Recordam que el preu és de
500 pessetes, que s'ha de
confirmar l'assistència
abans de les deu del matí
i que, aquest servei está obert
a totes les persones majors
de 60 anys encara que no
s'estigui afiliat.

El dia 27 várem tenir una
xerrada-demostració per
Francesc Fernández,
especialista en reflexoterá-
pia, de productes directes
de fabrica terapèutics.

Fernández a més d'expli-
car la necessitat de l'exer-
cici físic, hi afegí el benefi-
ci que produeixen a la nos-
tra salud els massatges; per
aixà ens va fer una demos-
tració amb un coixí de mas-

satges elèctric que ens pot
aliviar moltes molèsties.

Xerrada-Mitin del
PSOE.

Ramon Socies acom-
panyat d'Antónia Mercadal
de Sa Pobla, Antoni Garcies
de Llucmajor i Frances Ferrer
d'Inca ens va fer una xerra-
da, el passat dia 29, sobre
el programa amb el qual es
presenten a les ja inminents
eleccions; es tractà el tema
de les pensions que és
dels que més preocupen als
integrants de l'Associació.

No faltà el berenar de
coca salada i dolça pels assis-
tents.

L'associació de la Ter-
cera Edat és apolítica per
això acull tan als partits ,de
dreta com d'esquerres. Hem
de votar en favor del desa-
rrollament material, cultu-
ral i espiritual del nostre
poble.

"~,17
El passeig de la Platja d'en Repic
costará 150 milions

Costes demana 75
milions a l'Ajuntament
per iniciar el Pla
d'Embelliment
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Aquest vaixell serà patrone-
jat per Joan Ripoll i pel tri-
pulant Miguel Moragues,
que es faran càrrec de recórrer
diàriament la badia per recollir
les deixalles que s'hi acumulen.
També seran responsables d'arre-
plegar les restes de ferros, Ilau-

G.M.

Tècnics de Demarcació
de Costes es desplaçaren
dimarts a Sóller per entre-
vistar-se amb la batlessa Isa-
bel Alcover i alguns mem-
bres de l'Associació Hote-
lera i presentar-los el Pro-
jecte d'Embelliment de
de la Costa, consistent en
la construcció d'un passeig
peatonal al Ilarg de la Plat-
¡a d'en Repic, entre el
Mónaco i el Llatzaret.

El projecte té un pressu-
post de 150 milions de pes-

' setes que hauran d'aportar[

a parts iguals l'Ajuntament
de Sóller i Demarcació de
Costes.

Aquesta obra está con-
dicionada a la creació del
segon vial de la Platja
d'en Repic, perquè la pri-

nes, fustes, plàstics i altres mate-
rials dipositats al fons o arros-
segats per les torrentades.

La tripulació de la barca ha
signat un contracte de treball tem-
poral amb l'Ajuntament de Sóller
i será financiada a través d'un
conveni amb l'INEM.

merolínia s'haurà de pea-
tonitzar i no será possible la
circulació rodada. Segons la
batlessa Isabel Alcover les
gestions es troben en una fase
molt avançada i prest s'acon-
seguirá un acord amb els
ve.in 5.

Els tècnics mostraren molt
interés en executar prest el
projecte d'embelliment
com també el de recreixe-
ment de platges, que va
totalment a càrrec de Cos-
tes. Per aquest motiu ja han
demanat a l'Ajuntament que
aporti abans de l'octubre un
aval per la quantitat de 75
milions. La batlessa pensa
demanar la col.laboració
dels hotelers i de la Conse-
llera de Turisme per poder
afrontar aquesta despesa, ¡a
que no hi ha quantitat con-
signada al pressupost.

El llaüt va ser clescarregat dimecres passat i amarrat dins l'Estació Naval.

El Consell Insular envio una
barca per netejar la badia



La nostra entrevista d'avui va dirigida a un personatge molt peculiar i que
representa a la Cooperativa de Sóller, també peculiar dins el seu ámbit. En Joan
Vives és una persona amb inquietuds de diversos tipus però això sí, ha fet de

l'esport, de l'agricultura i de la seva família tota la seva vida. Fa quaranta anys
va ser l'introductor del culturisme a Sóller, esport que encara practica a diari,  i fa

dotze anys que presideix la Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu.
Darrerament no han mancat comentaris de tots tipus referents a la Cooperativa, i
fins i tot la veu popular ha arribat a assegurar que tancava les portes, ¡a havien

arribat al punt que no es podio pagar ni als propis socis.
"Veu de Sóller" ha volgut aclarir aquest tema i la millor manera era parlar

d'aquesta i d'altres coses amb el president Joan Vives, la veu més autoritzada per
parlar d'aquestes coses.

Per dur a terme aquesta entrevista ens reb a casa seva i asseguts a la fresca ens
posam a parlar. Parlam amb una conversa molt suau  i molt confortable, tot això

ens va contar:

"La solució que hem adoptat no és la millor per al pagès, 

però és l'única possible"  

Joan Vives: 
"La Cooperativa de Sóller

no tanca, sinó tot
el contrari" 
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Resposta.- Aquesta tempo-
rada ha estat catastrófica, tant
a Mallorca com a nivell gene-
ral. Ha estat la més dolenta que
¡o record. La caiguda de preus
ha fet que ni tan sols el dia que
collim poguem treure el jornal.

P.— A quin preu está
avui la toronja?

R.— Fa mal parlar de preus
ja que cada varietat té el seu
preu. Per exemple la navelate
de primera a 40 pessetes el quilo
i la de segona categoria, entre
10 i 15 pessetes. La llimona
l'estam venent a Palma a 20 pes-
setes després de passar per la
máquina calibradora i encera-
dora i això al pagès li repre-
senta unes 12 pessetes.

P.— Això du comí de
continuar així per molt de
temps?

R.— Si no es dóna un cop
de timó i es fa alguna cosa no
tendrá solució.

P.— Qui ha tengut la
culpa de tot. La Comunitat
Económica Europea?

R.-- Això i altres coses. Baix

del meu punt de vista, entràrem
a la C.E.E. malament, sense sebre
negociar fort i hem entrat per la
porta falsa. S'ha dit que si a tot,
sense sebre defensar el nostre
producte. Basta veure que ara
dins el Mercat Comú está ple
de productes, per exemple nord-
africans, que ens estan fent la
competencia a nosaltres. Ara,
el Marroc pot fer facilment taran-
¡a a 25 pessetes sense proble-
mes ¡a que els jornals d'allà
no valen res pero, els d'aquí
valen cada un vuit mil pessetes.

P.— Cultivam més que
no consumim?

R.— Sense cap tipus de dubte
que si. Avui a les Balears con-
sumim manco de la meitat del
que produim. Per agreujar la cosa
també incideix el fet de que als
hotel i restaurants ja no es dóna
la taro* com a fruita. Ara les
postres són gelats i matèries con-
gelades: tartes de whiskie, flams
gelats etc. Això ha fet molt de
mal al conreu de la toronja.

P.— L'abús de produc-
ció, ha desbordat el mer-
cat?

R. — Está clar que sí. A més
del desbordament, el fet és

curiós: si sobra una mica de toron-
ja, per exemple, els preus bai-
xen a la desesperada. Si manca
material, els preus pugen de
manera molt rápida.

P.— I de l'agricultura?

R.. - Está tot igual. Si parlam
de taronjes, ens queixam. Si par-
lam de qualsevol cosa tothom
es queixa de valent. Qualsevol
mostra és traslladable a altres
temes. Basta passar pels horts
d'ametllers per veure que molts
d'ells encara duen l'esplet
de l'any passat que no s'ha
collit. Si parlam de garroves, els
preus també són baixíssims.

P.— I de les ajudes ofi-
cials?

R.—Sí, n'hi ha però per exem-
ple a mí, no sé si em donen unes
25 mil pessetes cada any, i no
basten per res.

P.- Els trasts de Merca-
palma?

R.- A Mercapalma, els diri-
gents i el Govern Balear estan
duent a terme una reestructura-
ció important que passa per l'eli-
mi nació de la meitat dels vene-
dors perquè, segons ells, n'hi
ha massa. Per tant, ara és un
bon moment per partir, ¡a que
la venda dels trasts está
assegurada a través de les
subvencions del Govern. La
realitatés que després de pagar
el personal, el transport etc., el
benefici que treim no basta per
res.

Just de les despeses dels
trasts, ¡a ens costen més de 100
mil pessetes.

P.- I ara?

R. - Ara estam intentant donar
un gir directe a la Cooperativa
a base de mutar una OPFH -
Organització de Productors
Hortofructícoles - que sembla
que avui és la millor solució. Les
OPFH tenen les benediccions de
la Comunitat Económica Euro-
pea i tenen dret a un preu deter-
minat per a la retirada de pro-
ductes del mercat.

P.- Que és la retirada
de productes?

R.- La retirada de material del
mercat, tot i que a mí no m'agra-
da, és que te subvencionen els
productes que tu entregues per-

qué siguin destruïts o donats als
animals, de tal manera que, alió
que te paguen, tal volta tengui
un preu millor que el de mercat.
Això no és la millor solució per
al pagès, pera és l'única possi-
ble avui en dia.

P.- Com és això?

R.- El tema está clar. Si es
destrueix material, el que queda
aconsegueix, sens dubte, uns
millors preus; mentres que si n'hi
ha de sobra, els preus es dis-
paren a la baixa.

P.- I els aventatges
d'ingressar a una
0.P.F.H.?

R.- Home, l'aventatge més
important és que podrem pres-
cindir dels trasts de Mercapal-
ma i la Cooperativa es llevará
despeses del damunt. De fet, les
condicions que ens han ofert són
realment bones i , endemés, avui
no podem fer altra cosa. Si acon-
seguim ingressar a una 0.P.F.H.
no perdrem la presencia a Mer-
capalma, perquè podrem apro-
fitar els seus propis trasts.

P.- Com está económi-
cament la Cooperativa?

R.— En aquests moments
está en números negres i ben
netejada. Hem tingut tres cops
baixos: dos camions nous acci-
dentats ¡ e! robatori que ens feren,
que ens deixaren malament
econòmicament, pera si la tem-
porada hagués estat mínimament
bona, ni en parlaríem.

P. I si falla la fruita?

R.- La Cooperativa té la sort
de tenir altres sistemes de sos-
teniment com per exemple la tafo-
na, els abonaments, els pinsos,
etc. Si una part té pèrdues i es
comptabilitzen a una altra, tot
s'a¡uda. La maquinaria de la tafo-
na la tenim quasi pagada i
això és molt positiu. Aques-
ta temporada ha estat dolenta
per manca d'oliva, pena está dar
que el secret no és tenir molt d' oli ,
sinó en poder vendre bé el que
tenguem.

P.- I la C.E.E. ha
ajudat molt?

R.- Es clar que si. Sense
aquestes ajudes no haguéssim
pogut fer moltes de les coses que
hem fet. Pel tema de la Tafona
rebrem, aproximadament, uns
20 milions de pessetes.

P.- Tancareu?

R.- Es evident que, avui per
avui, no tancarem. La Coope-
rativa té una economia saneja-
da i no tancarem. Nosaltres ens
hem avançat oi problema abans
que no fos impossible de resol-
dre, Ii hem sortit al pas. Podrí-
em haver esperat a veure el que
passava, però era molt perillós
i optàrem per fer el que hem fet.

Jaume Casasnovas

Pregunta.- Com va el
negoci de la toronja i de
la llimona per als agricul-
tors?



El pròxim dimarts, dia 8, a
les 21'30 hores a la Rectoria,
el Consell Parroquial de Pas-
toral celebrará sessió ordinà-
ria. En el primer punt de l'ordre
del dia hi consta la "Revisió
de l'Assemblea'93". TOTS ELS
ASSEMBLEISTES Hl PODEM
ASSISTIR i participar a la revi-

sió i diàleg. Després, el Con-
sell seguirá amb els demés
punts cíe l'ordre del dia.

Solemnitat del Corpus:
exposició del Santissim.

Amb motiu de la solemni-
tat del Corpus, els pròxims
di¡ous, divendres i dissabte, a

les 5 del capvespre, el San-
tíssim quedará exposat a la
Parròquia de St.Bartomeu, des
de les 17 hores fins a deu
minuts abans de la Missa
de les 7.

Diodo de Malalts a Lluc.
Aquest dissabte un bon

nombre de persones majors i
malatsassistiran a Lluc a la con-
centració i celebració de malalts
de la Diòcesi. Hi participará
el Sr.Bisbe D.Teodor Ubeda.

Consell Parroquial:
revisió de l'Assemblea

Avisos EcIesials

Petita i Mitjana Empresa

Dues empreses solleriques
elaboren els presents de la PYME

EL TEMPS

Rogada Dios en caridad
por el alma de

D. Antonio Ramis
Marroig

que falleció en Sóller, el día 29
de Mayo de 1993

A LA EDAD DE 82 AÑOS

Casa mortuoria: C/. Andrés Coll, 27

e
Rogad a Dios en caridad

por el alma de

D.° María Alberti
Alberti

(Vda. de Bartolomé Deyá Colom)

que falleció en Sóller, el día 1 de
Junio de 1993

A LA EDAD DE 95 AÑOS

Casa mortuoria: Camino de Sa Figuera, 48.
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El Crèdit Balear
segueix repartint
premis

El Banc de Crèdit Balear,
segueix repartint premis arreu
de tota la seva xarxa d'ofici-
nes pero, amb aquesta ocasió
la sort ha arribat a l'ofi-
cina de Sóller.

La campanya del 120 ani-
versari de l'entitat, destinada
a tots aquells clients que tenen
domiliciats rebuts i altres efec-
tes al Crèdit, ha deixat dos pre-
mis a Sóller:

El primer ha estat perJaume
Umbert Vicens, ¡consta d'un
ràdio casset compact disc. Li

ha tocat sols pel fet de cobrar
la seva pensió pel Crèdit.

L'altre premi ha tocat a
Pere Frontera Alemany i
consta d'una cadena musical
marca "Sony", amb compact
disc, casset de doble pletina,
radio etc. Li ha tocat pel fet de
tenir la Visa del Banc de Crè-
dit Balear.

En els moments de les fotos,
podem veure al director de la
sucursal Miguel Piña, en el
moment de fer les entregues.
Enhorabona.

Estació de Sa Vinyassa
Joan Puigserver

Arbona

Un mes de
maig

magre de
pluges

Temperatures:
Màx. 27'6 dia 1.
Mín. 11'6 dia 29.

J.C.

Divendres de la setmana pas-
soda la PYME -Associació de la
Petita i Mitjana Empresa -, cele
braren la seva junta general anual,
així com el sopar de germanor.

Aquest any la novetat es cen-
trava amb el fet de que uns tren-
ta representants de PYMES

estrangers acudiren a aques-
ta cita anual.

Per tal de fer-los un present,
es va encomenar a dues empre-
ses de Sóller la seva elabora-
ció. Dites empreses foren Embo-
tits Aguiló, propietat d'en Tomeu
Frau, i la Cooperativa Agrícola
de Sant Bartomeu.

Cada un dels regals porto-

va una sobrassada, una
llauna de paté i una bote-
lla d'oliva de la Cooperativa.
Molt ben presentat, engalanat
amb paper de cel.lofan, les hos-
tesses de la PYME ho entrega-
ren als convidats.

Bartomeu Frau i Pere Suau
Oliver, foren presents com a con-
vidats a l'acte.

36'8 1/m2 ha estat la
pluja registrada aquest
mes de maig que acabam

de deixar, si tenim en compte que la milla és de 18 litres
m2, podem dir que aquest ha estat un mes magre pel
que fa a les pluges.

Així i tot, cal tenir en compte que no sol ser un mes
molt plujós, basta pegar una ullada enrera i veure que en
el transcurs dels anys n'hi ha molts que no arriben als
30 litres; i en canvi molts pocs han arribat a quasi cent
litres.

El record de poca pluja en un mes de maig és el de
l'any 1973, sols caigueren 0'71/m2, no arriba a un litre.

VED

" 633456

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS

Veu de Sóller
Es recorda

que l'entrega
d'originals

per a la secció
Dret a veu
finalitza el

dilluns
a les 17 hores

SE ALQUILA
Local comercial con sótanos situado en
primera línea, ideal para negocio o despacho

Informes — Estanco Can Ximet
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Tir de Fono

S'imposaren clarament als campaneters, equip favorit

Els foners sollerics Sub-Campions
de les Balears per Equips

Joan

Brilla nt i exitosa participació
sollerica en el Campionat de
les Balears de Tir de Fona
per Equips, disputat el passat
diumenge, a les deu i mitja, a
Manacor.

Manuel Guerrero (8
punts), Nicolás Garcia (3

punts), Joan-
Pere Estarellas
(3 punts), i Joan
Graves (1 punt),
varen saber estar
a l'altura de les cir-
cumstáncies, adju-
dicant-se clara-
ment el segon lloc
del Campionat,
per davant de
l'equip de Cam-
panet, clars favo-
rits "avant-match"
al triomf final.

Aquest primer
Campionat de les
Balears per Equips

es disputó per conjunts mixts de
quatre foners, a dues rondes de
cinc tirades a trenta metres.

A la primera ronda l'equip
de Campanet, comandat per un
pletóric Diego Camuñas (7
punts), dominava la classifica-
ció amb 11 punts, seguits pels
sollerics amb 10 i Lloseta amb
8.

No obstant a la segona
ronda els termes s'invertiren i
els Ilosetins (Francisco Cuenca,
Joan Guerrero, Justo Moreno i
Elena Bueno) afinaren la seva
punteria, arribant als 18 punts,
els que els valgué l'aconsecu-
ció del tan preciat Títol de
Campions de les Balears
per Equips.

Els sollerics varen saber man-
tenir-se, aconseguint 5 punts
més (15), i la segona placa al
podi dels vencedors.

Els campaneters, degut als
nirvis s'esfoncaren aconseguint
només dos punts en aquesta sego-
na ronda (total 13 punts), els

que els dona el tercer lloc del
podi.

Els tres primers equips rebe-
ren un trofeu cada un donat per
Supermercats SYP, patrocinador
de la matinal esportiva, i una
medalla cada un dels integrants.

La nostra enhorabona als
participants sollerics per la seva
brillant actuació, i recordar
que la vinent tira-
da, puntuable pel
Campionat de
Mallorca, es dis-
putará a Sóller, el
vinent dia 20
d'Agost, organit-
zada per l'Ajun-
tament de
Sóller i la Sacie-
tat "Defensora
Sollerense".

A més de les
tres categories
federades hi haurà
competicions pels
locals no federats
i pels escolars.

Joan-P.
Estarellas

Nicolás
García

Manuel
Guerrero

Triatló
Clara victòria deis espeleòlegs sollerics

Joan Morro i Cristòfol
Castanyer dominaren. A la

instantània, del nostre
col.laborador M.C., reben el

trofeu de mans de Maria
Vázquez, Presidenta de
l'entitat organitzadora.

Veu esporliva
4 de juny del 1993 / Veu de Sóller

Arrasaren !
Joan

Molt bona organització dins
tots els aspectes. L'única petita
mancança, completament per-
donable per ser la primera edi-
ció, foren les cordes del Torrent
del Barranc, que ja haurien tin-
gut que estar montades, i no
hagués estat necessari neutralit-
zar la baixada durant una serie
de minuts.

La Creu Roja, una vegada
més, ha demostrat dominar com-
pletament la situació i saber de
que va, així com el G.E.R., grup
integrat dins aquesta benéfica Enti-
tat, que coordine] les tres proves
de que constava aquest "Primer
Triatló Serra de Tramunta-
na".

A les vuit i mitja del matí, del
passat dissabte, des de la seu de
l'Entitat organitzadora, es dona-
va la sortida a la primera pare-
la participant, que tenia un quart
d'hora per anar al comencament
del Barranc, lloc on s'iniciava la
primera prova contra-rellotge,

que consistia en pujar, amb les
cordes i tot l'equip necessari per
Fer rappel, fins al Salt deis Cans.

Deu minuts de neutralització
i baixada pel Torrent del Barranc
fins al Gorg de Ca'n Catí.

Nova neutralització de 45
minuts per anar fins baix de Sa
Talaia on començaria la prova
d'escalada, una via del nivell
quart.

El espeleòlegs del Club
Ciclista "Defensora Solle-
rense", i membres del
G.E.R., Joan-Antoni Morro
i Cristòfol Castanyer, arra-
saren. S'adjudicaren brillantment
les dues primeres proves inver-
tint 39 minuts en la pujada al
barranc i 57 minuts en la bai-
xada del torrent.

La tercera prova, l'escalada,
fou guanyada per un autèntic espe-
cialista solleric n'Alex Casa-
juana, acompanyant d'en Fran-
cesc Bau5à.

CLASSIFICACIO:
1 Joan Morro - Cristòfol Cas-

tan yer, amb un temps de 98'58".
2.- Antoni Palou - Manel Cebre-
ros, 118'28".
3.-Antoni Amengua! -Joan Mon-
geot, I 19'65.
4.- Antoni Garau - Pep Tugores,
126'16".
5.- Robert Landreth - Llorenç
Segui, 138'10".
6.- Vicenç González - Guillem
Rufián, 146'09".
7.- Caries Soler - Pere Simó,
156'35".
8.- Francesc Bauçá - Alex Casa-
¡Liana, 160' 64".

L'esplèndida matinal esporti-
va, a la que tots els participants
disfrutaren de debe), acabe] amb
un bon dinar de companyonat-
ge a la Pizzeria Domenico, del
Port de Sóller, on foren lliurats
els premis. Hi hagué trofeu pels
guanyadors de les tres proves indi-
viduals (per parelles), i per tots
els classificats de la general, que
foren lliurats per la Presidenta de
l'Institució, Maria Vázquez.

Lacte finalitzà amb el Iliura-
ment de dues plagues comme-
moratives, una a Antoni Serra,
i l'altra al Grup de Protecció
Civil, per la seva col.laboració
amb el Triatló.



Futbol 32 Divisió
Una vegada acabada la
Iliga, Miguel Bestard ens ha
manifestat que vol seguir un
any més en el càrrec 

Miguel
Bestard, un
esportista de
cap a peus

Bielet

lloc que hem quedat; ara, una vega-
da vistes les coses volia quedar més
amunt.

V.S: Com t'han anat les
relacions amb la Junta Direc-
tiva?.

M.B: A principi de temporada
vaig tenir qualque desacord, des-
prés no he tengut més problemes.

V.S: Com trobes que t'ha
tractat la premsa?

M.B: Les relacions amb la prem-
sa han estar molt positives, tan a
nivell local com regional.

V.S: Les baixes d'Alfons i
Christian varen afectar molt
a l'equip?.

M.B: Aquestes dues baixes han
estat molt decisives en el rendiment
de l'equip al final de la campan-
ya, hem de tenir en compte que el

HOTEL

ESPLENDIDO

En Miguel s'explica com un ángel.

Parta d'homenatge i
sopar de despedida
a Alfons Ramon

A les 18'00 hores al Camp d'en Majal es
disputará un partit d'homenatge a Alfons Ramon,
entre el C.F.Sóller i una Selecció de jugadors, del
milloret de la tercera divisió. El vespre, al
restaurant Altamar hi haurà un sopar on ens
reunirem jugadors, tècnics, socis i aficionats.

Alfons no Iluitara contra els defenses contraris.

Bielet

Demà horabaixa al camp
d'en Maiol a les 1 8'00 hores
es fará el partit d'homenatge
a n'Alfons Ramon, un juga-
dor al qual les lesions l'han
fet deixar la práctica activa
del futbol. El partit será dis-
putat entre el C.F. Sóller i uns
selecció balear, formada per
un esplet de jugadors que
s'han volgut sumar a aquest
homenatge. Han confirmat la
seva presència:

MOLL (At.Baleares), BAL-
TASAR (Poblense), SALVA-
DOR (Santa Eugènia), AMEN-
GUAL (Lloseta), NAVARRETE
(Porto Cristo), FRAU (Platges
de Calvià), ALJAMA, ANDREU
LO PEZ...

Es d'esperar que les gra-

deries estiguin plenes com a
reconeixement a aquest espor-
tista.

El vespre, sopar de
final de temporada.

Unes hores després ens reu-
nirem a un restaurant del Port
per celebrar el SOPAR DE
FINAL DE TEMPORADA el
qual tendrá carácter d'home-
natge-acomiadament
d'Alfons.

El preu per persona és de
3.500'- pessetes, es poden
reservar els tiquets al mateix
Altamar, Cafeteria París o la
tenda Bestard Esports; Veu de
Sóller en el transcurs del sopar
II farà entrega d'una placa
en reconeixement a la seva
vida esportiva.

MIMBRERIA C/. Sa Lluna, 52
Telf. 63 20 77

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATEAN - MEDULA
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Habitacions en
bany, terrassa
i vista al mar;
pensions
completes i
mitjanes,
menjador amb
bufet integral.

Tumbé ofereix als seus clients ball amb els sons de
l'orquestra "AYER Y HOY" cada dissabte fins a les 24 h.

Telf. 63 18 50

Un cop acabades les competi-
cions esportives, ése! millor moment
per fer balanç de la feina realit-
zada. Veu de Sóller s'ha posat en
contacte amb el que ha estat el
màxim responsable de la primera
plantilla del C.F.Sóller, per conèi-
xer la seva opinió.

Miguel Bestard, solleric de 27
anys i casat, treballa de professor
d'educació física a Inca, és un fruit
de la nostra cantera que creu en
ella i que la defensa. Posseeix el
títol d'entrenador d'ençà de tres
anys enrera.

V.S: Després d'entrenar
durant vuit anys a la cante-
ra sollerica, enguany has
debutat com a entrenador a
tercera divisió. Quines aspi-
racions et marcares quan fit-
zares?.

M.B: Em vaig proposar man-
tenir la categoria, hagués firmat el

sistema de joc estava basat en ells.
V.S: Quins comptes fas de

cara a la próxima tempora-
da?.

M.B: Silo futura Directiva coma-
ta amb jo, l'any que ve vull seguir,
teninten compte que es faci un equip
competitiu.

V.S: Demà dissabte des-
pedirem a un dels grans
jugadors que ha donat Sóller,
que opines de n'Alfons
Ramon?.

M.B: Alfons ha estat un dels
millors jugadors sollerics, és un bon
amic que el seguiré tenint com fins
ara.

Grácies Miguel per les teves
paraules i en bé del futbol que
seguesquis essent profeta a la teva
terra.



JG E P FC JGEPFC
1. Rock & Gol 220 0 15 5 4 1. Ca n'Antuna 2 2 O 0 36 0 4
2. L'Horta 220 0 12 3 4 2. Almogavers 2 2 0 0 25 2 4
3. Els Margers 210 1652 3. Esportiu 2 2 0 0 13 5 4
4. Dragons 210 1762 4. Rayo l'Horta 2 1 O 1 4 12 2
5. A. Liada 210 1892 5. Mas-Tentol 2 0 1 1 5 6 1
6. Caí. París
7. Prosperitat-2
8. H. Es Port

210
200
200

1
2
2

4
4
3

11
10
10

2
0
0

6. Kaiserlauten
7. Puig Majar
8. Conf. Port

2
2
2

0
0
0

1
0
O

1
2
2

4
5
0

8
10
49

1
O
o

Futbito Victoria 93
A.S.

Després d'aquesta segona
jornada ja hi ha dos equips
destacats al grup A, i tres al
grup B, però la quarta placa
pareix que será molt dis-
putada a ambdós grups.
Al grup A, hi ha quatre equips
amb dos punts cada un que
es disputen tercer i quart lloc,
i al B dos equips (Can Mas -
Téntol i Kaiserlauten) que sols

estan a un punt del quart, així
com tampoc podem des-
cartar el Puig Majar, equip
que no ha puntuat però que
ha perdut amb Almogàvers i
Esportiu (segon i tercer classi-
ficat).

Un equip, Confirmació Port
segueix sense marcar, en dues
jornades no ha fet cap gol i
n'ha encaixat 49.

En quan als golejadors, dos
destacats: Tiá Suau amb 14

gols i José amb 12, ambdós
de ca n'Antuna.

La tercera jornada comença
avui divendres amb els següents
partits:
19'30 h. Dragons - L'horta
20'30 h. Ca n'Antuna - Kai-
serlauten
21'30 h. Caf.París - Prospe-
ritat 2
22'30 h. Almogàvers - Rayo
L'horta.

Resultats de la segona jornada i classificació:

GRUPA GRUP B
Dragons 1 A. Lladó 6 Esportiu 6 Kaiserlauten 2
Rock & Gol 7 Prosperitat-2 3 Ca n'Antuna 27 Conf. Port O
Caf. París 4 H. Es Port 3 Almogavers 3 Puig Major 2
Margers 3 L'Horta Can Mas-Tentol 3 Rayo l'Horta 4

Infantils segona regional

Sollerense 4 -
Ferriolense O

Esféric

Alineació: Guillem, Mas,
Ripoll, Ventura, Quico, Tomeu,
Joan, Fabian, Pedro, Xisco,
Héctor (Fontanet, Ravi, Bruno,
Javier, Ernest).

Gols: 1-0 Xisco Enseñat,
bonic gol per tot l'escaire; 2-
O Xisco Enseñat d'una pas-
sada de Quico; 3-0 novament
en Xisco després d'una bona
jugada per l'esquerra d'en
Tomeu i de n 'Néctar; 4-0 Ravi
aprofitant el rebuig del por-
ter en un xut de Quico.

Comentad:

El Sollerense es mostrà
molt superior davant un difí-
cil Ferriolense. En tot moment
el partitva estar controlat pels
sollerics sense deixar reac-
donar al visitant. La pri-
mera part acabe' amb un
injust 1-0 ja que s'haguessin
pogut fer-ne més però a la
segona part, les ocasions es
varen aprofitar més bé i es
golejà de valent a un Ferrio-
lense candidat a la pri-
mera posició de la classi-
ficació final.

Denla dissabte Verge de
Lluc - Sollerense, darrer par-

Infantils tercera regional

Sóller 1 -
Salines 3

Alineació: Miguel, Isma-
el, Enseñat, Alex, Nofre,
Jordi, Bota, Pastor, Timoner,
Ramiro, Marcos (Arbona,
Sergio).

Gols: 1-0 Ramiro a la pri-
mera part.

Amonestacions: Mi-
guel, targeta vermella

Comentari:
Tot i que es començà bé

arribant al descans amb 1-0
favorable, a la segona part
tot canvià; un sistema de bon
joc canvià amb la lesió de Bota
i a més afegir-hi l'expulsió
injusta, nou protagonisme
d'un àrbitre, de Miguel.
L'equip d'en Ventura es quede'
amb deu jugadors i el Salines
aprofità per dominar i cap-
girar el marcador.

Demà dissabte Consell-
Sóller, darrer partit.

Chrestiari amb un
peu en el Mallorca

Posat en contacte amb I
Junta Directiva per saber com
es trobaven les negociacions,
¡ ens han manifestat que una
vegada que haqietkis

e

Bical** 

Degut a que el p	 cliu-
menge, día 30, el
Christian acabà
amb elC.F. SÉ

Z 
7	

DOMEN1CO
TRATTORIA

PIZZAS Y CUINA IMAGINATIVA
* OBERT TOTS ELS DIAS *

RESERVES 63.31.55
PIZZES PER ENDUR-SE'N PORT DE SOLLER
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Futbol Base Futbol 5 en pista   

Sorteig

Ja s'ha
sortejat el
cotxe

El passat cap de setmana
es sortejà el cotxe, sortí agra-
ciat el número 99048; a l'hora
de donar aquesta informació
es desconeix l'afortunada per-
sona que el posseeix.

TRANSPORT J. CASAS NOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87



Joan

FUTBOL CINC EN PISTA
BENJAMI.

L'equip de la nostra Comar-
ca C.P. Esporles quedà Cam-
pió de Mallorca, el Queen's
College cinquè i l'equip E.E.
Sóller en el lloc dotzè, des-
prés de disputar la final

d'aquesta categoria el passat
divendres, tal com haviem
anunciat oportunament en
aquestes planes, en el Camp
de Futbol Infant Lois, del Port
de Sóller.

Aquest capvespre esportiu
comptà amb la participació de
15 equips i més de 160
jugadors.

A destacar la bona orga-
nització, a càrrec del Comité
Comarcal, que fou felicitat,
davant noltros, per totes les
escoles participants.

Tots els equips reberen, de
part dels organitzadors, un
quilo i mig de taronjes, bote-
lles d'aigua Font des Teix -dona-
des per aquesta Entitat- i tro-
feus els vint primers classificats,

lliurats per la Direcció Gene-
ral d'Esports.

Es feren un total de 24 par-
tits als quatre camps habilitats
al mig del Camp de Futbol del
Port, gràcies a la col.labora-
ció de les Escoles de Sóller que
cediren desinteressadament
les seves porteries.

El Comité Comarcal vol
agrair publica-
ment a l'Ajunta-
ment de Sóller,
Aigua Font des
Teix i a les Esco-
les de Sóller la
seva col.labora-
ció, i molt espe-
cialment a la direc-
tiva del C.F. Port
de Sóller per la
seva gran tasca,
marcantelscamps
i posant les ins-
tal.lacions a dis-
posició del
Comité, sense obli-
dar a totes les per-
sones que feren
possibles els arbi-
tratges d'aquestes
confrontacions i el
seu bon funcio-
nament.

EL COMITE
COMARCAL E.E. SOLLER
CAMPIO A TOTES LES
CATEGORIES.

D'èxit total hem de catalo-
gar la participació del Comi-
té Comarcal en el Futbol Cinc
en Pista, ja que a totes les cate-
gories l'equip Campió ha estat
un representant de la nostra
Comarca.

Aquest són els Campions,
per categories:

Iniciació: E.E. Sóller.
Benjamins: C.P. Esporles.
Alevins: American School.
Infantils: Queen's College.

BASQUET BENJAMI
MASCULI

El vinentdivendres, dia 11,

a partir de les quatre del cap-
vespre, es disputará a la Pista
del Col.legi Sant Vicenç de Paul
la Final Insular de Bàsquet
Benjamí Masculí, organit-
zada pel Comité Comarcal de
Sóller, amb la participaciió de
12 equips.

L'equip representant de la
Comarca sollerica será el for-
mat per una selecció de E.E.
Sóller i Queen's College.

CICLISME DE
MUNTANYA

Avui capvespre, amb sor-
tida a les sis i quart, de davant
l'Ajuntament, está prevista la
quarta i darrera classe teóri-
ca-práctica del Curset de
Ciclisme de Muntanya,
organitzat pel Comité Comar-
cal d'Esport Escolar, i dirigit
pels monitors Jaume Frontera,
Guillem Coll, Josep-Mg Got,
Pere Borras ¡Joan Oliver.

La classe practica es desen-
voluparà pels voltants del Far
de Punta Grossa, del Port de
Sóller, intentant salvar diver-
ses situacions i obstacles que
els alumnes han anat apren-
guent al llarg d'aquest inte-
ressant mini-curset d'iniciació.

La jornada finalitzarà amb
un bon berenar de compan-
yonatge oferit per l'organit-
zació a tots els participants.

Resultats partits "Futbito":

S. Muro O -Jaume III 4
Escola Nova 5 - Cala D'Or 2
Reina Sofia O - Jaume III 7
Llucmajor 1 - Cala d'Or 3
Reina Sofia 4 - S. Muro 1
Escala Nava 5 - Llucmajor 3
Establiments 1 - V. Montission 3.
Avance O - G. Alzamora 4
Establiments O - Purissima 2.
Avance O - Montuiri O
Establiments 1 - Punta Amer O.
G. Alzamora 2 - Montuiri I
Reina Sofia 1 - E.E. 	 Sóller 4.
Llucmajor O - Queen's 2
S. Muro O - E.E. Sóller 2
Escola Nova 2 - Queen's 3
E.E. Sóller 3 -Jaume III 1
Cala d'Or 2- Queen's 5
Punta Amer O - Purissima 1
Esporles 1 - Montuiri I
Punta Amer O - Montission 1
Esporles 3 - G. Alzamora 1
V. Montission 1 - Purissima 1.
Esporles 4 - Avance 2

El Comité Comarcal
Campió de "Futbito"
a totes les categories

Avui capvespre es clausura l'Escala de
Ciclisme de Muntanya.

Esport Escolar

Un ambient diferent
Galeria d'Art

C/ Isabel II. 23 - Telf. 63 40 31 - Sóller
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a-
u-

sisé MI
Tècnics de
dedicat, com les Jor-
nades,	 a	 les
"Urgències Mèdi
ques en l'Esport",
edició que acaba de
consolidar aquesta
interessant col. lecc ió
dedicada a l'esport
en tots els seus aspec-
tes, que tan bona
acollida ha tingut
sempre a nivel1 popu-
lar.

Les Jornades,
ébrfl vé sent costum,
han superat encara
més a les prece-
dents, dedicades als
Esports Olímpics. La
gran qualitat de tots
els insignes oradors,
dels que parlàvem
en edicions prece-
dents, ha deixat
aquesta vegada el

tius illencs, no hi ha prricti-	 llistó molt alt. Un nou repte
cament cap tipus de	 pels organítzadors de cara a
feslacióesportivoirr.poirtcnt a 	les Sisenes Jornades, en les
lo que no hi estiguin lflga ts.	 que ja han començat a tre-

bao., i que molt possible-
Els s	 a ment staran dedica

ci4 esportiva .

RESUELVA SU FUTURO Y AHORRE IMPUESTOS

1110r...wAR PLAN DE PENSIONES g'i 



cia que oscil.lava entre 10 i 13
punts, arribant al final amb 9
punts d'avantatge. En resum,
victòria merescuda de les visi-
tants i mal partit de les locals
que tengueren com a nota més
negativa els tirs lliures.

MINI MASCULI

La Salle 42 -
J. Mariana 37

Partitgairebé de tràmit el que

De seguir així, aviat tendrá es estanteries plenas de copes.

R: La de Pollença. Allá vaig
participar tot sol, sense estar
en cap equip, i vaig guanyar
dues copes: una com a primer,
i l'altra per la competitivitat.
P: Així la primera
vegada vares córrer tot
sor?.

R: Si. Després la segona
carrera que vai_g fer també la
vaig guanyar. Era al Polígon
de Palma, i el club de Maria
de la Salud em va demanar
per fitxar, i a partir de Ilavors
particip amb ells.
P: Com t'entrenes?.

po"
S.A.BATE

I--- CA' N PITIS-I

QUALTY NEVER GOES OUT OF STY11

SANT NICOLAU, 8 - 07100 SOLLER

PETITS
ANUNCIS
BANUS antigui-

tats. Restauració, com-
pra i venda de mobles
i d'objectes antics.
Correr de la Rosa, 3.
Telf. 63.28.73 i
63.10.67.

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

GAS-OIL per a
calefacció a domici-
li. Telf. 63 14 62 i 63
03 87.

SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL,
c/ Bauzá. Inflazo.
Telf. 632321 ó
633502.

ULTIMO PISO en
Edificio Las Perlas.
110 metros cuadra-
dos de super-lujo con
vistas panorámicas a
la bocana del Puer-
to. Ven a verlo. Cami-
no del Faro. Inf. 63
28 51

UNIVERSITARI
dóna classes de repàs
de matemàtiques, físi-
ca i química a estu-
diants de primer,
segon ¡tercer de BUP.
Telf. 633216 o
631398.

COMPRO ACCIO-
NES Ferrocarril Salen
Inf. Juan Enseñat, C/
Rectoria, 4. Telf. 63
03 98.

ESTUDIANT UNI-
VERSITARI s'ofereix
per donar classes de
repàs (llatí, català,..)
interessats cridau al
632376.

VENDO CASA
zona Binibassi, dos
habitaciones, sala
comedor, cocina,
500 m2, con barba-
coa y posibilidad pis-
cina. Llamar tardes
631076.
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BASQUET
tregué al partit d'anada.

El partit fou d'una gran emo-
ció durant els primers quinze
minuts, a on cap dels dos equips
no lograva distanciar-se de més
de quatre punts. Els altres 25
minuts no tengueren història ja
que eh. De La Cierva es dedicó
a dominar mantenint una diferén-

INFAN IL FEMENI  

J. Marian3 25 -
Juan De b Cierva 34 

Es va perd -e una oportunitat
d'or de guanyar el campionat,
després del ban resultat que es

Ciclisme

En Vicenç
total una
joyo
promesa

Maria Ignásia

Vicenç Reynés Mimó va
néixer a De'à l'any 1 981 . Ara
té onze anys i encara que només
fa quatre m 9SOS que s'entrena
per competir amb la bicicleta
ja ha guanyat sis trofeus en la
categoria c'aleví.

P: Des de quan t'has
pres en soma la
bicicleta?,

R: Fa uns tres mesos que
vaig comernar a córrer, abans
no ho havio fet i només anava
en bicicleta pel poble o en moun-
tain-bike.
P: Per quo et decidires
a competir?.

R: No ho sé molt bé; hovai9
provar. Li vaig comprar una bici-
cleta a en Xesqui i vaig
comenlar o entrenar
P: Quena va ser la
primera carrera?.

jugaren els minis, tot i que
l'haguéssin pogut guanyar si
s'hagués puntuat a la segona
part.

Es jugó millor que en el par-
tit d'anada disputat a Sóller a
on perderen per una diferència
molt més abultada. La confron-
tació fou igualada en quasi tot
el partit i es decidí al final
donant el triomf als locals.

Aquest darrer partit serveix
per acabar la Higa de minibós-
quet en la que els sollerics no
han fet un mal paper.

R: Cada capvespre vaig de
Deià fins a can Costa o fins a
can Bleda i torn.
P: Abans de fitxar amb
el club de Maria,
anaves més enfora,
no?.

R: Si, però el meu entrena-
dor, en Toni Mulet, m'aconsellà
que no fes tants de kilómetres
que sinó em cremaria.
P: Hi ha més nins de
Deià que entrenen amb
tu?.

R: De sa meya edat no, però
hi ha en Xesqui, en Sebos, en
Joan Horrach... ells són més
grans i corren en competicions
com a aficionats o socials.
P: Quina és la próxima
carrera?.

R: Diumenge que ve, al
polígon.
P: Qui t'acompanya fins
allá on hi ha les
carreres?.

R: Qualqú de la meya famí-
lia però sobre tot el meu padrí,
i mon pare.
P: I guanyaràs al
polígon?.

P: Per acabar, que
penses fer en el- futur,
com a ciclista?.

R: Per començar arribar a
la categoria d'en Xesqui, afi-
cionat, i molt més si puc.    

ANADERIA y PASTELERIA Y-AMA

FRAU
!duna, 7— Teléfono 630132

Sant Jaume, 7— Teléfono 63 1286
BRICA:11Ieta, 48 - Ca'n Tabalet - Tel. 63 0651 

- -	 - - Y;v3(~río;

C/. Lluna, 5 -	 63 09 07 - 07100 SÓLLER

PIZZAS PARA LLEVAR   

PELUQUERIA
MARGARITA

Comunica als seus clients
el nou horari d'estiu:

Matins 9 h. a 12 h.

Capvespres 16 h. a 19 h.

Dissabtes a les 3
A PARTIR DE DIA PRIIMER DE JUNY

C/ de San Joan, 22	 Tel. 63 07 42



Eleccions

Els més de set mil electors sollerics podran triar diumenge entre 15 llistes diferents al Congrés i 25
candidats al Senat.

Enguan
al Casa

y el comege ~torcí es
I de Cultura i no al Jutia

La "Defensora
Sollerense"
celebra la Junta
General anual

Redacció

El passat diumenge, un
important nombre de socis es
donaren puntual cita a la
Junta General anual de la
Societat "Defensora Solle-
rense", que fou presidida pel
seu PresidentJaume Oliver
i Sastre.

L'acte comença a m b la lec-
tura de l'acta de la sessió ante-
rior i l'aprovació de la matei-
xa. Acte seguit el secretari
Joan Oliver, presentó el
balanç de comptes del pas-
sat exercici que donó un
saldo desfavorable amb
802.869 pessetes. En
realitat el saldo actual de la
Societat és de 139 mil pes-
setes al seu favor pero, es
deuen 942 mil pessetes d'un
préstec anónim a un
particular, que en total
deixa l'esmentat déficit de
802 mil pessetes.

Reforma de la Societat

La reforma de l'edifici de
la societat fou un dels temes

que es tractaren, presenta un
greu problema ja que no hi
ha diners per reparar les teu-
lades que s'esIDuquen. Un
dels directius informó d'unes
gestions que s'havien man-
tingut amb càrrecs de la Con-
selleria de Cultura per entre-
vistar-se i mirar de trobar una
solució definitiva. S'espera que
aquestes gestions vagin
per bon camí.

El Secretari donó compte
de les nombroses activitats que
s'havien desarrollat dins la
"Defensora" o, directa o indi-
rectament, amb els grups que
formen les seves distintes sec-
cions. La junta acordó realit-
zar les mateixes per enguany
i totes aquelles que es pre-
sentin.

L'apartat d'altes i baixes
de socis donó un balanç de:
baixes 7 i altes 5 el que fa
un total de 112 socis.

Un cop discutits i aprovats
tots els punts de l'ordre del
dia, es donó per acabada la
sessió.

Descuidat
l'enllumenat
públic del
Port

J.C.

S'acosta l'estío i, de
moment, no es nota que
s'hagin pres mesures per
tenir en condicions l'enllu-
menat públic del Port. Un
exemple a tenir en comp-
te és la zona del Correr
de Lepanto i Santa
Maria del Camí, que tota
la setmana des Pasqua esta-
ren sense Ilum i ara, dimarts
a l'hora de redactar aques-
ta crónica, ja tornen estar
sense.

Un altre exemple és la
farola guia que hi ha davant
l'hotel Eden. Fa uns mesos
la baixaren, Ii llevaren la
pantalla ¡la tornaren posar.
Ara, allá roman el fanal tot
sol sense Ilum ni ombra.

Es d'esperar que aques-
tes i altres anomalies siguin
solucionades abans
d'entrar de ple dins la tem-
porada turística.

Dies després la batlessa convoca la Comissió de Seguiment

El PSOE interposa denüncia
l'ocultació deis plànols del p

per
la genera
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en dos sobres de color diferent: blanc per al Con-
grés i sepia per al Senat.

La papereta del Senat inclou el nom dels 25
candidats, pertanyents a 15 partits diferents. Cada
elector ha de fer un màxim de dues creus
dins els requadres que hi ha al costat de cada
nom.

Al Congrés s'hi presenten un total de quinze
candidatures i cada elector ha d'elegir la pape
reta del partit poític que desitgi votar i introdui r .
la dins el sobre blanc sense fer cap creu enlloc.

Les taules electorals estaran obertes des de
les nou del matí fins a les vuit del vespre. Per
poder votar cal presentar el DNI, el passaport o
el carnet de conduir amb fotografia.

Les votacions a Sóller presenten enguany dues
novetats importants:

En primer lloc que, per primera vegada, tant
al col.legi electoral de l'Hospital com al del Port
hi haurà dues taules de votació segons la lletra
inicial del primer llinatge dels electors.

En segon lloc, que els electors que fins ara
votaven al Jutjat enguany hauran d'nar al Casal
de Cultura, on s'ha habilitat el col.legi electoral.

Normes

Coma normes generals cal insistir que es votarà

Revissió del PGOU

Va ser el passat mes de març quan l'equip tècnic
i de revissió del Pba General encapçalat per Rosa
Barba va entregar els plànols i demés
documentació a l'Ajuntament. Des d'aquell moment
els partits de l'oposició han reiterat insistentment el
seu "dret" a consultar-los mentre l'equip de govern
mantenia que el moment encara no havia arribat. El
passat dilluns dia 24 de maig el grup municipal del

G.M.

Com anunció el PSOE set-
manes enrere, el dilluns dia 24
de maig els regidors socialistes
interposaren una denúncia
davant el jutge contra la batles-
sa Isabel Alcover i el tinent
de batle d'urbanisme Andreu
Oliver per pressumpte ocul-
tació de documentació (la
proposta técnica de revissió de
Pba General) que, segons els
socialistes, ha d'estar a dispo-
sició de qualsevol regidor.
L'anunci de la interposició de la
denúncia la va fer el regidor del

Demà, Comissió de
Seguiment

Un dia abans, el divendres,
la batlessa Isabel Alcover en
roda informativa havia anunciat
la convocatòria d'una sessió de
la Comissió de Seguiment

Xim Alcover és el representant
del PSOE a la Comissió de
Seguiment que denlo:, es reunirá
per veure els plànols.

PSOE va presentar una denúncia al jutjat contra la
batlessa Isabel Alcover i el tinent de batle
d'urbanisme Andreu Oliver per considerar que
aquest "ocultisme" anava en contra dels drets de tot
regidor. Dies després la batlessa anunciava la
convocatòria d'una reunió de la Comissió de
Seguiment per demà dia 5 en la qual es mostrarien
els tan famosos plónols.

PSOE Jaume Colom dissab-
te passat.

de la Revissió del PGOU per
denl à dissabte dia 5 de juny,
en el transcurs de la qual els regi-
dors de l'oposició que en for-
men part seran informats de les
darreres novetats de la revissió
i podran consultar la propos-
ta técnica de l'equip tècnic de
Rosa Barba.

Segons va declarar la baties -
so després de conèixer-se públi-
cament la interposició de la
denúncia, la decisió de convo-
car la Comissió de Seguiment
no té res a veure amb l'acció
realitzada pel PSOE.




