
políticstocáis

L'Escala de
Música, en
greu perill

Carrer de la Lluna, Batach, Moragues i Sant Jaume varen
ser adornats amb flors pels seus

Carrers enramats
pel Corpus Christi

T.O.

Participació i ornamentació són les dues notes
més destacables del Corpus Christi celebrat diumenge
passat.

Els fidels presents a la missa sortiren al correr en
processó i signe de reverencia al Cor de Jesús.

A la Placa una munió de gent esperava el pas
dels fidels i guardaren un silenciós respecte durant
l'acte.

La Sagrada Forma era portada en un tabernacle
per quatre ¡oyes sota el pali seguit per alguns pre-
veres. Va ser la innovació d'enguany. Els carrers
per on passà la processó, especialment SantJaume,
Moragues, Batach i Lluna, estaven ben enramats
amb domassos vermells, tests, murtra  i estores de
flors elaborades pels veïns i per membres del Potro-
nat de Confraries la de davant la Parròquia.

La propera processó és aquesta mateixa setma-
na, diumenge capvespre a Biniaraix. A les 18 h.
començarà la missa en honor al Cor de Jesús que
finalitzarà amb la Processó de les Cinc Visi-
tes.
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Església

El C.F. Sóller,
deixat de la
mà de Déu

Cinc dies de festes patronals a Deià

S'homenatjarà a Joan
Mas i s'inaugurará

la nova escola
Del dimecres 23 al diumenge 27, la vila de Deià es posa en festes. Enguany,
destaquen dos actes prou importants i emotius per als deianencs. El dia de

Sant Joan es retrà un homenatge a Joan Mas i el diumenge, just tancant festes,
s'inaugurará la nova escola. Gabriel Janer Manila sera el pregoner i Aires

Sollerics i Els Valldemossa actuaran en moments destacats.

giró el pregó de festes.
I el vespre del dissabte,

com sempre, la popular ber-
bena, enguany camp, ame-
nitzada per Flamer, Plàs-
tic-Jaume Sureda i Lucio Bar-
boro.

La inauguració de l'escala es fará conjuntament amb
l'homenatge a la vellesa.

J.A. 	Pregó i berbena
Carnp

Enguany, les festes de
Sant Joan comptaran amb
un acte molt emotiu. El dia
del patró, el migdia del dia
24, els deianencs i el seu
ajuntament retran home-
natge al sempre benvolgut
Joan Mas, l'escriptor de la
terra. L'acte central consis-
tirá en el descobriment d'una
placa que recordi el seu
nou i que sera instal.lada
al Parc. La nit següent, el
grup teatral local Es Sere-
gall escenificará una de les
seves més populars obres:
"La Seu plena d'ous",
primera d'una serie que dis-
tints grups mallorquins i
menorquins escenificaran
cada quinze dies, i durant
tot l'estiu.

El segon acte en
importáncia per al poble
será la inauguració oficial
del nou col.legi públic de
tres unitats i que substitueix
Es Porxo i Ca ses Monges.
El nou centre, situat vora el
camp d'esports de la vila,
portare, el nom de Robert
Graves, el conegut escrip-
tor angles que fé de Deiá
la seva residencia perma-
nent. Aquest acte es farà a
les 19 hores, juntamentamb
el tradicional homenatge a
la vellesa i amb una bro-
dada actuació d'Aires Salle -
rics.

L'horabaixa del primer
dia, i entre i entre les actua-
cions dels Valldemossa,
Gabriel Janer Manila Ile-



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:
* Que totes les alfabagueres que en

Joan Deu va repartir a simpatitzants del
PP, ara es morin.

* Que es morin les alfabegueres, no
els simpatitzants del PP. Malgrat tot, en
Joan Deu no els desitja la mort, però una
miqueta de mal de ventre crec que si.

* Que quan arriba l'hivern el yerro de
Son Torrella s'ageu al mig de dues truges.
Fa com un que els de la "Wilma" i jo conei-
xem.

* Que si algú vol anar a fer de mari-
no a l'Estació Naval del Port de Sóller, hi
han places. Sols en queden vuit i anam
restant.

* Que n'hi han que tenen un cotxe nou
dins el garatge i no l'empren. Fa quasi dos
anys que no surt. Ni es gastará ni tendrá
cap cop. Però això si, está assegurat.

* Que en conejo tengui un ratolí que
Ii menja les cireres. Feis via a anar-hi que

li queden les darreres.
* Que aquest puta conill no hi tengui

res dins la closca. Sort que ven coses bones.
* Que s'està preparant un nou grup

polític local. "Hembras temblad. Placer ase-
gurado". Són tots jovenets i ben parits.

* Que en el moment en que fèiem el
dinar de la Veu, un Policia Local ens deixás
un bitllet a molts dels cotxes dels convidats.
I que no content, enviás a demanar la grua.
Bona feina col.lega!!!

* L'absència d'en Blas Piñar a les pas-
sades eleccions generals. Quina !lástima!!!
* Que no, diguem no, nosaltres no som
d'eixe món 	

* Les fotocòpies que es repartiren diven-
dres per dins l'Ajuntament. Sr. Regidor, el
paper i el toner el paga el poble i no pre-
cissament perquè vostè l'utilitzi per les seves
graciositats. Que per cert, de gracia ben
poq u eta .

CENTRO "ALA D'OR" 
CONSULTAS:

OTORRINOLARINGOLOGIA
Dr. JACINTO MARTINEZ Imanes).

TRAUMATOLOGIA
Dr. JUAN LUIS LEON MARTINEZ
(Martes).

GINECOLOGIA
Dra. MARGARITA ROIG BALLESTER
(Miércoles).

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

PSIQUIATRIA
Dra. JOSEFA Ma SAN PEDRO RADO
(Viernes tarde).

PSICOLOGIA
Dra. CATALINA RIGO MAS (viernes)

REHABILITACION
FISIOTERAPEUTA ALFONSO
NICOLAU REYES (Consorcio con Mutuas)

PRACTICANTE
JEANNETIE VINK (Consorcio con Mutuas)

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

Ca Nostra

Veu de Soller
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Sanen Estanc de Plaça. Can Godo. Can Pere. Ca'n Calatayud. Calabruix.
Can Miguel Llauner. Botiga Sa Creu. Botiga Ca na Marqués

L'Horta: Comestibles Vidal. Port: Quiosc Lorent. Papeleria Chachi. Dos
Amores. Fornalutx: Ca'n Corona. Dalia: Es Forn.
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Bregues - Fanals -
Restaurant - Autocars

Enhorabona
Una persona del port de

Sóller ens manifesta la seva opi-
nió sobre la parella que mane-
ja la barca de neteja: "Aixà no
pot durar. L'ajuntament ha pre-
ferit un patró enlloc d'un buce-
jador i es barallen i s'insulten
cada dia. Tenc entés que fins i
tot han anat a contar les seves
diferències a la batlessa i tan-
mateix no es posen d'acord. Mala
cosa per a la flete/a!".

Una altra del Port: "La barria-
da del port está tan abandona-
da com sempre. Els carrers de
santa Apalónia i Sant Ramon
estan sense Ilum perquè els fanals
tenen les bombetes fuses. N'hi
ha un que al manco fa un mes
que está apagat i una altra bom-
beta que fa més de sis mesos
que está fusa. Els electricistes
municipals no s'hi acosten ni per
passejar".

Ja són dos els propietaris de
restaurants i cases de menjar que
s'han queixat al nostre setmanari
del bar de la Tercera Edat: "Está
bé que facin menjar per als
majors, peró ara resulta que ja
hi va a menjar tothom. Fan un
menú per 500 pessetes que

nosaltres no podem fer perquè
hem de pagar uns imposts i un
servici que no paga aquell bar.
Això és competència desleal, per-
qué utilitza un edifici municipal
i nosaltres hem de pagar lloguer
o comprar un local".

Un lector habitual expressa
la seva disconformitat amb els
autocars aparcats a la carrete-
ra de desviació: "No hi ha dret
que permetin aparcar els auto-
busos tan malament, sobretot
davant el restaurant de la ben-
zinera. Quan surts del correr de
Cetre cap a la carretera de des-
viació moltes vegades no hi ha
la visibilitat suficient ¡has de treu-
re el morro. Segur que qualque
dia hi haurá un accident gros si
no hi posen remei...".

I per acabar tenim l'agraiment
d'un pare: "Vull agrair tot el tre-
ball realitzat per Josep M. Got
en la coordinació de les Olim-
piades escolars duites a terme a
Esporles, va fer una feina impres-
sionant que requereix molt
d'esforç i dedicació que passa
desapercebut per molta de gent.
Sense ell no s'haguessin realit-
zat."

W1U
PCDH -4zr 633456
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Prendre portal Gendarme
"Tia Elisenda, que vares veure l'acu-

dit que publica la Veu la setmana pas-
sada?"

"Ai, quina grácia ! N'Andreu Oliver
disfrassat de gendarme que vigila els
funcionaris municipals i els plànols del
Pla d'Ordenació..."

"I això no és lo millor! Pareix que
n'Andreu n'ha fet fotocópies i les repar-
teix per tot. Saps qué diu el bergant?
"No podran dir que no faig feina: al
manco control els funcionaris"

"Ja ho val! En Francisco que se romp
les banyes per estalviar un duro, i
n'Andreu que li fot el pressupost amb
fotocòpies..."

"I endemés, braveja de Iliberal!"

"Idó així!"

"Ara diu que si els grups de l'opo-
sició han pogut veure els plànols del
Pba d'Ordenació ha estat perquè ell i

la batlessa ho han acordat així"

"La versió que jo en fenc és una cifra:
si l'equip de govern ha mostrat els plà-
nols ha estat perquè la batlessa i algun
regidor del seu grup s'han posat de
retalons iii ho han exigit"

"Això ja m'ho crec més. N'Andreu
és més caparrut que un porc de Ilet i
si no és a la força, ningú no és capaç
de tòrcer-lo"

"Enlloc de bravejar tant, el que hau-
ria d'explicar n'Andreu és per qué ha
ten gut els plánols amagats fins ara. Jo
Ii tornaria fer la pregunta que vaig for-
mular setmanes enrere: qué volia o qué
vol amagar? quins interessos defensa?
per qué /a bat/essa, si no hi té res a
veure, Ii permet aquestes actituds dic-
tatorials?"

"Me tem que ara tampoc n'obten-
drem cap resposta, tia..."

Elisenda de Brusca

Un poble que paga imposts,
paga per estar ben servit,
vos barallau de dia i de nit
i vos comprotau com al.lots.

Toni Falet

Hi ha qualque partit
que té més parents que vots,
és que són tan bons al.lots
que es poble n'està ferit.

Un poble amb política torta,
an es que tort ho fan anar,
sa gent no els sol votar
per veure si prenen porta.

N'hi ha qualcun ben emprenyat,
tenia esperit de grandesa,
i quan ha vist s'endemesa
es poble diu que va escagassat.

TALLER GRAN VIA
HNOS RAMON PALOU

Comunica la próxima inauguració de l'exposició
de la marca SUZUKI i al mateix temps la

presentació del nou model SUZUKI MARUTI,

divendres dia 18 a partir de les 8 del vespre.

Hi estau tots convidats!

Dissabte dia 19 obert tot el dia

Gran Via n2 12	 Telf. 63 09 96

tcA
.WZr„re,, 	- -	 - -

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

PIZZAS PARA LLEVAR

RELOJERÍA SOLLERENSE
JOYERÍA

Oro y Plata: Gran Surtido
Inmejorables Precios

ÓPTICA
Revisiones Gratuitas

Lluna 11 • Tel. 63 09 05 • Sóller



Joves de la
nostra vall,
creen un
grup polític

J.C.

Un grup de gent jove de la
nostra ciutat ha anunciat la cre-
ació d'un nou partit polític,
definit per ells de centre-
dreta, i que té prevista la pre-
sentació de la seva terna a les
properes eleccions locals.
Segons ells, la mala gestió
actual de lo nostra vall per part
del Consistori i les fortes ganes
de fer feina per Sóller i de donar
l'oportunitat als joves d'entrar
a formar part de la vida políti-
ca de gestió, han estat els
impulsos que han sentit a l'hora
de tirar al davant amb la seva
idea.

Una majoria d'ells són disi-
dents de les joventuts del Par-
tit Popular, partit del qual,
segons ells, es senten descon-
tents per tota una sèrie de coses
que han passat tan pels esde-
ven iments polítics com per fets
puntuals que feien referència a
la seva pròpia

Tots ells desconeguts dins la
política activa, aquesta setma-
na propera ja tendían tota la
documentació de consti-
tució de grup polític enlles-
tida i Ilavors será quan es pre-
sentaran públicament en socie-
tat i ens explicaran el seu pro-
grama i definició.

La iniciativa sorgí de forma
conjunta a totes les escoles
públiques de la comarca, que
decidiren acollir-se a les pos-
sibilitats que otorga la direc-
ció provincial del MEC per
modificar l'horari escolar sem-
pre que hi hagi una partici-
pació mínima del 55 % dels
pares i, d'aquests, el 85 %esti-
gui d'acord amb la proposta.

Jornada continuada

La idea era d'establir un
horari continuat de cinc hores,
des de les nou del matí fins a
les dues del migdia. Des de
les tres fins a les cinc del cap-

vespre, els alumnes podrien
assistir de forma voluntória a
una série d'activitats
extra-escolars organitza-
des pel claustre de professors
i subvencionades pels pares
o entitats: pintura, música,
mecanografia, cerámica, tea-
tre, esports, informática, i
d'altres. Els alumnes que no
volguessin participar a les
activitats podrien utilitzar les
sales d'estudi sota la vigilàn-
cia d'alguns professors.

Després d'una enquesta
prèvia, els centres han convocat
una votació lliure i secreta per
decidir la implantació o no
d'aquest nou sistema. Al

col.legi de l'Horta i del Port
els pares no donaren suport
a la iniciativa, i a Es Puig no
s'enregistrà una votació sufi-
cient per considerar vàlid el
plebiscit. A Deià i al Fossaret,
en canvi, els pares es mani-
festaren majoritàriament a
favor.

"El camí d'Europa"

El director d'Es Puig,
Andreu Gaya, ha lamen-
tat la manca de participació
dels pares en la votació i ha
manifestat a Veu de Sóller que
aquest és el comí que es

segueix a tota Europa: a

l'hivern quan els infants sur-
ten descola ¡a fa fosca i no
tenen temps de fer res, amb
aquest horari tendrien tot
l'horabaixa per realitzar acti-
vitats extra-escolars al propi
centre ¡completarla  seva edu-
cació

Alguns pares, en canvi, han
expressat al nostre setmanari
el seu temor a perdre el men-
jador escolar o el transport si
s'implanta aquest horari. Ende-
més, el problema és que "ofi-
cialment les classes acabarien
a les tres i els escolars que
queclassin a les activitats extra-
escolars es trobarien sense
transport".

La inhibició dels pares avorta la iniciativa a Es  Puig

El curs 93-94 podria implantar-se la
jornada intensiva a Es Fossaret i a Deià

Si la delegació provincial del
Ministeri d'Educació accepta

la sol.licitud, els col.legis
públics d'Es Fossaret i de

Deia podrien adoptar la
jornada intensiva de 9 a 14

hores a partir del proper curs
escolar. L'intent del col.legi Es

Puig, en canvi, s'ha vist
avortat per la manca de

participació dels pares a la
votació que s'havia convocat
per decidir el canvi d'horari.

A l'Horta tampoc es podrá
introduir cap modificació a

causa de la negativa dels
pares,i al Port la votació

arriba al vuitanta per cent. Els escolars de dues escales públiques poden canviar el seu horari el curs vinent.

4	 Veu local
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Educació Política   

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

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATEAN - MEDULA

01 0 

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7 —Teléfono 630132

Sant Jaume, 7- Teléfono 631286
FABRICA: Meta, 48 - Ca'n Tabalet - Tel. 630851

COOPEhir TI VA AGRICOLA "SAN BARTOLOME"

Es convoca a tots els socis d'aquesta Cooperativa a l'Assemblea General

Ordinària que tendrá lloc el pròxim dia 18 de juny a les 19 hores en primera

convocatòria i a les 19.30 hores en segona, als locals que posseeix aquesta

entitat a la carretera de Fornalutx número 8, amb el següent Ordre del dia:

1.- Lectura de l'acta de l'assemblea anterior.

2.- Presentació de l'informe econòmic de l'exercici 1992.

3.- Proposta d'ingrés a la Societat Agrícola de Transformació "Fruita Bona".
0.P.F.H.

4.- Renovació de càrrecs del Consell Rector.

5.- Nomenament de tres socis per certificar l'acta de l'assemblea.

6.- Precs i preguntes.

Sóller, 7 de juny del 1993.
El President,

Joan Vives Colom



Art

Daniel Codorniu presenta una brillant
exposició

J.C.

No es pot qualificar d'altra
manera que no sigui la d'immi-
llorable l'exposició presentada
a Sóller i més concretament a
la Galeria Moran per
Daniel Codorniu.

Una mostra de pintures de
gran tamany omplen les parets
de la galeria sense donar temps
al visitant de poder triar la
millor. Una plasmació de colors
suaus fan que Daniel Codorniu
expressi el seu parer i la seva
filosofía artística damunt les
teles front als seus paisatges, a
voltes imaginaris o, al manco,
plens d'inspiració poética.

SucceN

Daniel Codorniu s'inspira en els paisatges de Sóller.

Un foc al correr
de Puerto Rico
destrempá els
veYnats

J.C.

A la nit del passat dissabte dia 12, al vol-
tant de les 21'30 hores, es declara un incen-
di a un solar del carrer de Puerto Rico del
Port de Sóller. Els veïnats alarmats donaren
avís a la Policia Local que es desplaça al
lloc, a la vegada que donava portal parc de
bombers del Serpreisal de Ciutat.

La presència de nombrós públic, ¡un-
tament amb la col.laboració dels guàrdies,
feren que l'extinció del foc fos fácil i sols amb
branques i un extintor. En les tasques hi va
col.laborar un bomber de ciutat que estava
present a la zona.

Un cop tranquilitzada la situació, una ins-
pecció ocular va fer veure que a la zona hi
havia una botella i un encenedor igual-
ment com infants, que rodaven per allá. La
Policia Local es feu càrrec del que podrien
ser proves a l'hora d'aclarir l'autoria del suc-
ceït.

Quan arribaren els bombers, el foc ja esta-
va totalment controlat.

Aquests dies
passà...

J.C.

** El passat dia 7 de juny va tenir lloc en el
camí de ses Argiles, un accident on es veren
implicats un ciclomotor i un cotxe. Tot i que fou
sols una fregada aparentment sense importan-
cia, el conductor del ciclomotor fou traslladat a
la residencia sanitaria Verge de LLuc amb feri-
des de pronòstic reservat.

* * Dia 1 1, divendres, un cotxe sortí de la
carretera a l'altura del túnel petit a la carretera
de/Puig Major. Tot que l'avís que s'havia rebut
a la Policia Local anunciava ferits greus, un cop
traslladats al lloc no hi va haver ferits de cap
tipus.

** Un problema elèctric provoca, el passat
divendres a les 06'00 del matí, un foc a l'inte-
rior d'una vivenda situada al Pujol d'en Banya.
La Policia Local rebé avís de l'incendi i traslla-
dats al lloc varen haver de forçar la porta per
entrar i apagar-lo.

' La Policia Local auxilió, el passat dia 14,
a un ciutadà que es trobava malament a la via
pública. Fou traslladat al Centre Sanitari í pos-
teriorment amb ambulancia a Son Dureta.

Les Dones de la
Cultura fan balanç
d'un any d'activitats

La fundació de la Biblioteca l'any 1928, es va
du a terme per dona Maria Maiol amb la
participació de dona Catalina Marqués, que fou la
iniciadora de l'exposició de plantes i flors que es
prepara per les Fires.

Aquestes dues dones foren les pioneres a Sóller,
no sols de la fundació de l'entitat sinó de
l'acostament de la cultura a la dona en una época
en que no hi tenia accés.

Deià: El G.Balear subvenciona
la normativa urbanística

Redacció

Per un acord del Consell
de Govern de la Comunitat
Autónoma del tretze de maig,
s'aprovà l'abonamenta l'Ajun-
tament de Dejó de la quanti-
tat corresponent a la redac-

ció de les Normes Sub-
sidiáries que regulen el crei-
xement urbanístic d'aquest
terme. Això suposa una sub-
venció de quasi dos milions
de pessetes, que equival al
cinquanta per cent del cost
total de redacció.

<17--

DOMENICO
TRATTORIA

Vos oferim una gran varietat en "PIZZES" i al mateix
temps vos comunicam que tenim obert tots els dies.

Reserves
"Pizzes" per endur-se'n i PLATS CUINATS

C/. Marina, 44- Tfno. 63.31.55 - Port de Sóller
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Després dels nou mesos
d'activitats culturals i cíviques
i amb la presencia d'un nom-
bre majoritari de sòcies,
dimarts es féu una assemblea
general per donar compte de
les activitats realitzades durant
el període que acaba i per pre-
veure la próxima temporada
cultural 93-94.

S'han fetváries conferencies,
que han estat i són sempre una
activitat molt apreciada pels
socis. Les col.laboracions amb
organitzacions d'ajuda
social també s'han cultivat
durant l'any i són actualment
una de les raons de ser de la
Biblioteca.

Les iniciatives del "Grup de
joves" han estat molt positives
i han donat una pauta de
renovació que agraïm molt
les sòcies més antigues. La
carrossa que sortí per la Fira
fou costejada per la Bibliote-
ca; de l'organització i del bon
gust se'n feu càrrec aquest
grup.

Totes ben animades, ens

proposam continuar amb les
col.laboracions i amb les apor-
tacions a favor de les urgen-
cies que es presentin en el nos-
tre entorn. Una de les activitats
que hem realitzat és la reco-
nido de robes d'abric,
llençols i flassades per
atendre les necessitats dels
refugiats de Bósnia.

La Biblioteca funciona autò-
nomament, ocupant una
dependencia del Casal de Cul-
tura al que dóna també vida i
col.laboració, particularment
el dia de la cel.lebració de la
festa del patró: sant Antoni de
Viana.

Cal dir que es procura con-
servar les tradicions
d'entre elles, la cel.lebració de
la festa de les "verges"; tot i
això, s'han abandonat les clas-
ses de francés i de català que
s'impartien al Casal, degut a
la facilitat que existeix actual-
ment d'aprendre Ilengües.

L'assemblea acaba amb una
berenada de coques i dolços
acompanyats de cava.

Els veYnats de la Platja despenen
la Batlessa passada la mitjanit

Redacció

La nit del passat divendres no fou una de les més tran-
quiles per la nostra Batlessa. Els pressumptes renous d'un bar
de la zona de la Platja d'en Repic, concretament el "Fíga-
ro", feren que els veïnats afectats cridassin a la Batles-
sa a les 01'30 hores a casa seva denunciant-li els fets.

Isabel Alcover va donar ordres estrictes a la Policia Local
perquè es desplaçassin al lloc i fecin tancar el bar. El tan-
cament fou ordenat, pensam, en base a la normativa vigent
dels horaris de tancament d'establiments públics.

L'establiment fou tancat de seguida sense més problemes
i fins al dia següent que va ser un altre dia.



Foc creuat de declaracions hi ha hagut aquesta setmana passada entre
oposició i equip de govern. Mentre el PSOE intenta demostrar que ei pacte
existent d'ençà fa un any que possibilità la destitució del batle Joan Arbona es
troba en una greu crisi, els dirigents de l'Ajuntament mostren una imatge de total
normalitat i neguen qualsevol conflicte personal o polític entre els components de
la majoria municipal i afirmen que hi ha estabilitat per estona.

UM, PP Independents creuen
que la inestabilitat municipal és
una invenció del PSOE

Temperatures:
Máx. 29'8 dio 15.
Mín. 11'8 dia 18.

Després d'un maig
extraordinàriament calu-
rós, aquest mes de juny,
la calor no arriba als pas-
sats valors.

Així i tot, cal tenir en

Estació de Sa Vinyassa
Joan Puigserver

Arbona

Dilluns
comença
l'estiu a les
9 h. i un
minut
compte que la setmana

q ue ve entra l'estiu. Això
vol dir que la temperatu-
ra encara pujará un
poc més, i la xafugor
será la tónica dominant
dels pròxims 2 0 3 mesos.

Pel que fa a pluges,
aquest mes sols ha cai-
gut 1 litre m2, dia 9 i si
no plou durant el que
queda de mes, no és fácil
que ho faci fins per
St.Bartomeu com a
mínim.

Ramon Socias (PSOE). Bartomeu Darder (PP).

DEIA	 63.90.04C/, çpuig N2.2

Arxidu( Huís Salvador, sha. I 1 114).: 63.90.05

OFERTAS

CABALLERO
Bañadores 	 1 000 ptas.

3 slips 	 585 ptas.

SEÑORA
Bermudas 	 1.900 ptas.

3 bragas 	 500 ptas.

10% de descuento en prendas
de vestir y bolsos

CONFECCIÓN PROPIA • ROMAGUERA, 1 • SÓLLER

4 E

ells ANA
FARRICACION PROP
CONFECTIO A MID.

COMESTIBLES y
ESTANCO

Bartolome Bauza Vives

PANADERIA y PASTELERIA

DEIA

Boutique
NEXUS
DEIA MALLORCA TEL 639310
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Isabel Alcover (UM).

Amador Castañer
(Independents).

G.M.

El portaveu del PSOE a
l'Ajuntament de Sóller, Ramon
Socias, assegurava a finals
de la passada setmana que el
retràs en els treballs de revis-
sió del Pba General d'Orde-
nació Urbana (PGOU) es
devien a discrepáncies entre
els components del pacte de
govern. Una vegada fetes
públiques aquestes declara-
cions, alguns regidors d'UM,
PP i Independents asseguraven
la perfecta estabilitat del pacte
i desmentien les acusacions del
socialista.

Opinió de Ramon
Socias

Ramon Socias assegura
que un dels motius ce tensió
entre els components °e l'equip
de govern ha estat el fet de
mostrarla documentació
técnica del PGOU a l'opo-

sició: "mentre la batlessa esta-
va disposada a fer-ho, el regi-
dor d'urbanisme Andreu Oli-

ver i alguns membres del PP
eren molt més reacis".

També creu que les rela-
cions entre UM i PP s'han dete-
riorat bastant despres de les
eleccions, tant per la realització

campanyes diferents, com pels
resultats obtinguts, com pel dis-
tanciament dels dos grups polí-
tics a nivell autonòmic.

La resposta

La batlessa Isabel Alco-
ver, el regidor independent
Amador Castañer i el regi-
dor del PP Bartomeu Dar-
der asseguren que les rela-
cions en el si del pacte són
normals i existeixen les diferèn-
cies i les tensions pròpies d'un
grup plural que discuteix els
temes amb llibertat.

Per aquest motiu es con-
fessen sorpresos per les decla-
racions fetes pel socialista
Ramon Socias

Bartomeu Darder va
més lluny i afirma que "l'objec-
te d'aquestes manifestacions
és sois de crear mal ambient
i inestabilitat per tenir més faci-
litat per accedir al poder, por-
ser creant una situació similar
a la viscuda durant la darre-
ra época d'Antoni Repic com
a batle”.

També Amador Casta-
ñer puntualitza que "els inde-
pendents som els qui millor ens
duim amb tothom perquè en
les passades eleccions no hem
pres partit per ningú".



Can Dulce al
carrer '93

Joan Caries Simó 

El proper dia 26 de
juny, es farà, com ja és habi-
tual per aquestes dades, la
celebració de la fi de curs
de les activitats del centre
cultural can Dulce. Com ja
s'ha fet altres anys, es pre-
tén que la festa sigui el punt
final de tot un curs d'acti-
vitats, experiències, amis-
tats i nous coneixements.

Tradicionalment també,
aquesta festa vol tenir un
cop més com a centre els
més petits, així que la nos-
tra invitació es dirigeix de
forma especial als seus
pares i familiars, que
podran observar com els
seus menuts (i no tan menuts)
han aprés moltes coses que
els faran embadalir i els
faran fer bamballetes ple-
nes d'emoció i de ternura.

L'horari será el següent:

17'00-17'40, gimnástica.
17'40 - 18'00, escola de
ball.
18'00 - 18'30, grup
ambient.
18'30 - 19'00, escola de
música.
19'00 - 19'30, s'orquestra
i ball de saló.
19'30... bailada popular
(animada per Aires Salle -
rics).

A les 21'30 hores es
farà la fi de festa amb un
berenar al pati de can
Dulce, que esperam tendrá
l'èxit d'edicions anteriors
i l'animació que sempre
caracteritza les persones
que passen estones del seu
temps lliure amb les acti-
vitats del nostre centre Cul-
tural.

Activitats d'estiu per
a infants

Us comunicam també
que aquest estiu tendrem
també les activitats infan-
tils a càrrec de na Bel
Esteva durant els mesos
de Juliol i Agost. l'horari
sera dilluns, dimecres i
divendres de 9'00 a 13'00.
Com sempre, na Bel ens ve
carregada de jocs, passa-
temps, entreteniments, tre-
balls manuals i moltes més
sorpreses que aniran des-
cobrint els qui compartei-
xen amb ella les matina-
des estivals. Si qualqú
n'està interessat haurà de
fer via, hi ha una gran
demanda i les places
són limitades.

Per més informació a
can Dulce de dilluns a
divendres de les 17'00 a
les 21'00 hores. Telf.
632421.

Un vaixell de guerra francés
visita el Port de Sóller

J.C.

Un vaixell de guerra francés visite; aquest
passat cap de setmana el Port de Sóller
fent una aturada a les maniobres que venen
realitzant pel Mediterrani. Va que-
dar amarrat dins l'Estació Naval sota la
vigilància de la Marina espanyola.

El comandant de la nau visitó ofi-
cialment a la Batlessa a l'Ajunta-
ment i la convidó a dinar a bord. El cap-
vespre es feu un acte protocolari de por-
tes obertes a tota una sèrie de convidats.

Aquest vaixell esta especialitzat en la
localització de mines situades al fons
de la mar.

32 estudiants sollerics
s'examinen de selectivitat

Aina

Els examens de la selectivitat s'estan fentaquests
dies 17, 18 i 19 de juny a Palma, proves que es fan
finalitzat el COU i són necessàries per a l'accés a la
universitat.

Enguany hi ha 17 alumnes de COU A, ciències,
que van a Íes proves de selectivitat, i 15 alumnes de
COU B, lletres, que també estudiaran i faran el seu
màxim esforç per aprovar aquests importants examens,
podent així entrar a la universitat per escollir la carre-
ra que desitgen fer.

El curs de COU a l'Institut Guillem Colom ha
estat seguit per 66 alumnes: 35 de ciències i 31 de
lletres. De tots ells n'hi ha 15 que no han estat ava-
luats per tenir pendents una o més assignatures de
BUP. Així sois quedaven 51 alumnes sense assigna-
tures pendents de BUP, dels quals 32 estan fent ara
les proves de selectivitat.

LA RESIDENCIA
Y

RESTAURANTE EL OLIVO
VOS DESITGEN UNES Bones Festes

LA RESIDENCIA
DEIX

Deià, Mallorca, Spain

COLMADO
PEÑAS

Fruita i verdura de
primera per a la

bona cuinera

CalleCalle Luna,12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47
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Cultura Església 

Denla será ordenat
prevere Mateu Tous

G.M.

El temple de Sant Bartomeu
es vestirá demà de festa per-
qué s'hi celebri al seu interior
l'ordenació sacerdotal de
Mateu Tous i Vanrell.

Mateu Tous es troba a Sóller
des de fa dos anys realitzant
tasques de tipus pastoral inte-
grat en l'equip de preveres que
coordinen les activitats de les
diferents parròquies de la vall
de Sóller.

La celebració començará a
les 18'30 i comptarà amb la
presència del bisbe de Mallor-
ca Teodor Ubeda, qui admi-
nistrarà el sagrament del sacer-
doci al postulant, així com
també de nombrosos preveres,

religiosos i religioses que han
pres part en la formació de
Mateu Tous.

En la mateixa celebració el
¡ove Juli Vivern, seminaris-
ta, será ordenat diaca, passa
previa a l'ordenació presbite-
ral.

Durant els propers anys
Mateu Tous exercirà el sacer-
doci a la vall Sóller tenint espe-
cial cura de la pastoral juvenil
en el marc de col.laboració entre
els rectors solidaris.

Mateu Taus té 34
anys ¡des del 1991 es
traba a Sóller exercint

tasques pastarais
diverses.



base i s'articula tot el mètode.
Aquest mètode, tot s'ha de

dir, és un sistema que ha revo-
lucionat la manera d'abocar-
se als sons de la vida i és, des
de fa poc, el motlle i mesura
que el conservatori de Ciutat

Aestaurante
Dimecres tancat

TEL. 63 11 11

ROBA PER A INFANTS
Sa Lluna, 65	 -Telf.611121	 -	 07100 SOLLER

ANEM A ESCOLA
AMB BICI!

C.C.D.S.
Embutidos Aguiló S.L.

CASA FUNDADA EN 1900	 N.I.F. A.07002927
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)

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICIII

TEL. 63 14 62 i 63 03 87
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L'escola de música de Can Dul< té 9reus
problemes i perilla la seva cctinuitat

I la amb una idea molt clara:
"Crear una infraestructura bási-
ca per La val! de Sóller i, per
tant, divulgar i fer créixer /'inte-
rés per aquest art. La formació
de músics a la vall el que vol és
augmentar el nivell cultural des
de la música per poder posar
una bona base i així, poder
nodrir totes les manifestacions
musicals que es poden donar a
un poble, és a dir, corals, músi-
ca clàssica, moderna o popu-
lar, Banda de música, etc..."

Tota aquesta tasca va
començar a perfilar-se des de
l'arrel de donar facilitats  perquè
tothom pogués conéixer i utilit-
zar un idioma, tal volta, més antic
que el parlat: la MUSICA.

empra per valorar els conei-
xements dels seus alumnes per
la qual cosa, aquests, estan ben
orientats a l'hora d'examinar-
se.

Relacions amb
l'Ajuntament

Aquest capitol és, tal volta,
el més delicat.

Com sempre, l'Ajuntament
es veu desbordat davant les
demandes que els ciutadans,
amb les seves manques i neces-
sitats, fan als representants  ele-
gits. I aquesta vegada, com
quasi sempre, no és capritx i
poca capacitat de feina per part
dels representants de l'Escola.
Els professors NO volen que
l'Ajuntament hagi de posar els
diners i ja está. El que dema-
nen és un compromís més ferm
i una gestió més válida amb les

l'Ajuntament s'ha oblidat de
nosaltres però el que si sabem
és que l'Escola no pot dur
aquest pes econòmic i aques-
ta inseguretat laboral per pan'
dels professors que estan al
davant."

A tot això, i de forma un
poc més contundent va afegir
na Joana Deia: "Els problemes
de l'Escala passen per negociar,
amb les persones adients de
l'Ajuntament, una futura muni-
cipalització de l'Ecola. Això no
és un absurd sinó una imperio-
sa necessitat que s'hauria de

institucions per poder aconse-
guir la justa subvenció perquè
l'Escola no hagi de patir i, en
conseqüència, desapareixa.

L'anterior equip de govern,
amb en Joan Arbona com
a Batle, els hi va prome-
tre i signaren un conveni
i, de tot això, amb l'actual
consistori, ja mai més s'ha
tornat saber res més.

Salvador

Des de fa tres anys, quasi
mig centenar d'infants i adults,
han estudiat i estudien música
a l'Escola de Música de Can
Dulce. En aquest casal cultural,
l'Escola disposa d'aules per fer
classes i d'un saló d'actes on,
de vegades, tumbé es fan con-
certs. Can Dulce és, sens dubte,
l'entitat que els hi ha permés
que l'Escola no tingués tants pro-
blemes i és un sentiment comú,
entre tots els professors, voler
agrair al Casal l'incondicional
suport donat a la MUSICA i a
la seva ensenyança.

Els professors de l'Escola són
na Montserrat Cuxart, naJoana
Deia, na Teresa Miguel, no
Mercó Bernat i na Lluïsa Nuñez,
totes elles acrclitades, amb
coneixements musicals, per -
donar prou prestigi als alum-
nes que preparen.

Objectius de l'Escala

A l'Escola ensenyen lectu-
ra musical, cant coral i tots
aquells instruments que els
alumnes desitgen aprendre.

L'Escola, si no disposa del pro-
fessorat adient per les deman-
des dels alumnes, cerca i dis-
posa dels professionals i així
poden satisfer les inquietuys de
tothom.

Arnés a més, els objectius
de l'Escola són els següents:

Donar a l'infant la possibi-
litat de desvetllar i desenvolu-
par la seva sensibilitat musical.

Que per mitjá de l'educació
musical prengui els coneixements
del Ilenguatge musical a tots els
nivells ( lectura i escriptura ).

Potenciar el cant en grup,
especialment de la música autóc-
tona com a base de la formació
musical.

Tot això són alguns dels objec-
tius, entre d'altres, que tenen per
marc l'Escola de Música de Can
Dulce.

Font de promeses
musicals

L'Escola de Música, ens
deia na Montse Cuxart, treba-

Quan un poble s'engresca amb tot tipus d'activitaurals i dóna mostres d'inquietuts anímiques, de ben
segur, que es pot afirmar que és un poble viu. On poble clama, als qui tenen el poder, les gestions
adients i el supon necessari i aquest, el PODER, 2p trencar el regne dels sentits, de ben segur, que

aquests dirigents sols saben predicar i practiá que diu: "Tot pel poble però sense el poble".
Si un poble no pot expressar tot alió que sent no té els mitjans ni les eines necessaris, però si

l'esperit, és un poble orfe de la seva pròpia identit la seva capacitat de dir el que sent...Avui per avui,
si les coses no canvien a l'Escola de Música, ueda, als pentagrannes, fer d'horitzó al silenci.

Na Montserrat Cuxart, ¡la resta del professorat, NO creuen que Iment hagi de posar els diners. El que pensen, és que l'Ajuntament
ha de fer les gestions adients per aconsts subvencions necessaris de la Conselleria.

fer realitat perquè la situació
laboral dels mestres tengués un
mínim de futur aquí, a casa nos-
tra. El que puc dir, de ben segur,
és que hi ha molts d'alumnes,
molta gent, que estudia música
i tampoc hi ha tants de profes-
sors que puguen suplir les bai-
xes que els companys van dei-
xant per tenir millors ofertes i
contractes de treball fora d'aquí.
Si poguéssim disposar d'un
suport econòmic més ferm els
alumnes de l'Escola pagarien
menys quotes i podriem realit-
zar activitats per enriquir aquest
esperit que tenen tan obert. Es
un problema de doblers però
sobretot de gestions, i d'aques-
tes depón que l'Escola roman-
gui oberta."

De ben segur que les parau-
les ¡a no poden ser més ciares.
I és una llàstima que tanta
gentcom vol dedicar-se a la músi-
ca tingui la voluntat i l'empen-
tai no pugui disfrutar dels mit-
jans necessaris per poder-ho fer
i tot, perquè els polítics no ho
volen gestionar. Queda clar, la
cultura no és important i tam-
poc dóna beneficis.El mètode Ireneu Segarra

Es un métode on la idea
principal és facilitar tothom
l'adquisició del llenguatge musi-
cal adaptat a cada edat, el qual
inclou des de l'aprenentatge de
les primeres nocions de relacions
de sons fins al coneixament de
la gran literatura musical pas-
sant per l'estudi minuciós de la
cançó popular, en la qual, es

Problemes de l'Escala

Segons paraules de na Mont-
serrat, "No va/em pensar que

L'Escola e Música treballa per crear una
infraestrtura musical básica per a Sóller

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS



Avisos Eclesials
Dissabte, nou prevere

El poble de Sóller gaudirà
de bell nou amb l'ordenació
d'un nou prevere. MATEU
TOUS VANRELL, de 34 anys
i diaca des del gener passat,
rebrà per la imposició de mans
i la consa9ració del Crisma el
ministen sacerdotal que li
conferirá el Bisbe de Mallor-
ca, Teodor Ubeda.

La Magna Celebració, per
l'esdeveniment i per l'assistèn-
cia de feels i preveres i reli-
giosos que es preveu,
començarà a les sis i mitja
del capvespre d'aquest
dissabte dia 19 de juny. A

la mateixa celebració JULI
VIVERN, que treballa pasto-
ralment a son Ferriol, parró-
quia dels environs de Ciutat,
será ordenat Diaca.

Un esdeveniment eclesial
com aquest reclama la presèn-
cia de tots els creYents. I és per
aquest motiu de trobar-nos
entorn del Bisbe, una vegada
més, que es suprimeixen les
Misses del dissabte vespre a
l'Horta, al Port i a Biniaraix.

Festa del Sagrat Cor de
Jesús

A la Parròquia de St.Bar-
tomeu, avui divendres a les 7

de l'horabaixa, hi haurà Missa
Solemne. Tots hi estau convi-
dats.

Diumenge a Biniaraix,
18 hores

Com ja és tradició, l'Esglé-
sia de Biniaraix celebrará con-
juntament i de forma solemne
el Corpus i el Cor de Jesús. La
Missa será a les 1 8 hores, i
llavors hi haurá pels carrers,
la Processó amb les cinc esta-
cions del tribut i adora-
ció a l'Eucaristia.

Presidirá la celebració i pre-
dicará a les estacions el
P.Ricard Janer, SS.CC.

Rogad a Dios en caridad

por el alma de

D.Jaime Colom Sampol

que falleció en Sóller, el

día I I de Junio de 1993

Casa mortuoria: Manzana 48, Canip de s'Oca

"LA CAIXA"
HA INAUGURAT UNA

NOVA OFICINA AL
CARRER MARINA 20

DEL PORT DE
SOLLER.

A LA FOTO, EL
DIRECTOR

SR. JOSEP MUNIÑ
I EL CAP DE ZONA
DE TRAMUNTANA,

SR. ANTONI
LLOMPART

Encomanau a Déu 'ánima de

Sor M'-Teresa
Fontanet Oliver

(Germana de la Carilat)

que va morir a Sóller,

el dia 14 de Juny de 1993

A L'EDAT DE 65 ANYS

Casa mortuòria: C/. Gema Bianor, 2, 1°-C

Ferrocarril de Sóller
amb el

Billar Solleric 
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Nota de Societat

Primera Comunió
de les germanes
Puigserver

El diumenge 6 de juny, les germanes Puigserver Massanet, Maria
del Mar de 10 anys i Laura de 9, celebraren les seva Primera Comu-

nió a l'Església de Biniaraix, acompanyades dels seus pares, padrins,
familiars i amigues i amics.

La joiosa jornada d'aquestes dues encaptivadores nines fou
especial dia de goig per als seus pares: Sebastià i Joan, coliabo-
radors d'aquest periòdic.

Des d'aquí feim arribar a les dues parelles un gros ram de con-
gratulacions escrites.

Església

Tercera Edat 

"La vida continua no tengueu por..."
Joan Seguí Oliver

Una representació de malalts 1 persones majors vàrem participar d'aquesta diada presidida per

Mn. Joan Simonet, rector solidari; en total hi va haver uns 35 grups més de 5000 persones entre

malalts, acompanyants, servidors, ajudants i organitzadors.... es celebró la Solemne Eucaristia pre-

sidida pel Bisbe i més de vint preveres.
A l'homilia el mateix Bisbe comentó el lema del dia: "La vida continua no tengueu por", fent referèn-

cia a l'acceptació i a la Iluita que s'ha de tenir dins l'enfermetat. Després seguiren les pregaries

i el ball de l'Oferta pels balladors de Maristella d'Esporles per passar seguidament, a les ofrenes dels

pobles, flors, fruits i sobretot les flors, taronges i 'limones que oferí el grup de Sóller on hi havia Dolo-

res Colomer de cent-dos anys.
Després del dinar individual hi hagué ball de bot; fou una diada de germanor, alegria i amistat.

Viatge a Galicia

El viatge a Galícia aná de meravella, amb un itinerari molt encertat i acompanyat d'un temps molt

bo. S'ha de destacar que l'organització fou inmillorable i tothom voldria repetir.

Es posará en funcionament dins un breu temps el carnet de gent gran que beneficia als majors

en viatges, compres, descomptes en transports urbans i d'autocars... solament es necessita una foto

carnet i fotocòpia de carnet d'identitat, capvespres de 5 a 8 hores (es tendran els mateixos

beneficis i descomptes que els majors de Palma i comarques).
S'està estudiant la possibilitat de fer una interessant excursió a dins Mallorca per finals d'aquest

mes de juny.



eu es °diva

La Comissió Informativa
aprovà el canvi d'ubicació
del Poliesportiu

Joan

Dimarts d'aquesta setma-
na la Comissió Informati-
va aprova el canvi d'ubi-
coció del Poliesportiu de
Ca'n Rul.lán al Puig.

Seguidament l'expedient
ha de passar per la Comissió
de Govern, per posteriorment
ser aprovat pel Ple de l'Ajun-
tament de Sóller.

Aquesta és una de les pri-
meres 1 definitives passes dona-

des de cara al tan desit¡at
Poliesportiu Municipal.

Posteriorment, i en tenir
liquidesa suficient el nostre
Ajuntament tindrà que fer el
dipòsit de 36.374.000'- ptes.
a la Direcció General d'Esports
del Govern Balear .

De moment, encara que
poc a poc, s'estan fent les pas-
ses que pertoquen

Enhorabona, no tot
ha de ser canya pels
polítics.

Toni i Pau, per error de l'organització, perderen el cinquè lloc de la general.
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Albert Frau retirat per rompuda, quan anava en segona posició 

Forteza-Abraham, brillant actuació al TR
Joan

Jaume Cerda i Càndid Rosa
(R-5 GT Turbo), s'imposaven
aquest cap de setmana a la pri-
mera oroya puntuable pel Cam-
pionat de les Balears de Ral.lis,
el XII Criterium TR - Casino
de Mallorca, per davant de la
parella Vallespir - Martinez
(Peugeot205 RaLli), que deixaren
un bon gust de boca als nom-
brosos aficionats que seguien les
incidencies de les proves que es
caracteritzaren per la gran dure-
sa, rompudes i retirades massi-
ves (20 retirats dels 41 inscrits).

Ala primera secció, tal i com
pronosticavem a la passada edi-
cio, es comencaren o produir les

retirades deis "turbos"oer excés
de temperatura, entre elles la d'en
Pere Dicaz "Pates" (R- 11
Turbo), el més clar favorit al triomf
final, en Mateu Fullana (R -5
GT Turbo)... i dels homes pun-
ters com en Toni Roca (Lancia
Integro/e), Miguel Munar (Opel
Corsa GSI)... quedant totes les
previsions en pura teoria.

El solleric Albert Frau, amb
en Josep-L. Fernández de
copilot (R-5 GT Turbo, ex-Toni
Roca), a pesar de tenir proble-
mes de frens es mantenia entre
els primers llocs, en pugna amb
en Cerda i en Vallespir (Peu-
geot 205 Ra1.10.

SEGONA SECCIO

A la segona etapa, ¡a de nit,
quan tot feia presagiar una afe-

rrissada lluita entre en
Jaume Cerda i el solleric
Albert Frau, que començà una
immillorable segona secció,

guanyant el primer tram cro-
nometratCapdella-Puigpunyent,
les nostres esperances es veren
truncades per la inesperada reti-
rada de la parella local, per rom-
puda de la ¡unta de la culata,
quan anaven classificats en segon
lloc.

A partir d'aquí destacar la
brillant actuació de Julia
Gómez - B. Bibiloni (R -5 GT
Turbo), que aconseguirien el
quart Hoc de la general, guan-
yant5 parcials seguides, i la pos-
tura conservadora de Cerda-
Rosa que es dedicaren a man-

tenir la seva diferencia sense arris-
car gens.

ANTONI FORTEZA I PAU
ABRAHAM ES LLUIREN

Brillant actuació la d'aquesta
inquieta parella d'esportistes
locals al Ilarg de tot el Criterium.

Feren unes proves molt regu-
lars, reaccionant el vehicle molt
bé en tots els moments, sense tenir
cap tipus de problema.

Al final, per error de l'orga-
nització, els classificaren al Iloc
sisé de la general, quan els corres-
ponia el cinquè, degut a que la
parella Melis-Barceló havia pena-
litzat tres minuts, que no varen ser
comptabilitzats.

Inmcreiblement quan foren
exposades les !listes oficials havia
finalitzat el temps oficial per pro-

testar.

RETIRADA DE VICENS-
JOFRE

La parella sollerica restant
Bartomeu Vicens-Antoni
Jofre (Ford Fiesta 1.3), rompe-
ren el suport de l'alternadora a
la segona secció i es tingueren
que retirar, quan anaven bastant
ben classificats, amb possibilitats
de quedar dins els primers llocs
del Grup Illes.

VINENT PROVA

El dissabte, dia 26 de juny,
la Primera Pujada a Sa Gra-
mola.

CLASSIFICACIO:

1.-Cerdà -Rosa (R-5 GT T) 1-
15'30" .

2.- Valles pir-Martinez(Peu-
geot 205 R.) 1-16'55".

3.- Roig-Verger (R-5 GT T),
1-18'04".

4.- Gómez-Bibiloni ((R-5 GT
T), 1-19'50".

5.- Melis-Barceló (Peugeot
205 GTO, 1-19'53".

6.- Forteza-Abraham
(Opel Corsa G51), 1-
22'30".

7.- Mulet-Tarraga (T-5 GT T),
1-22'55.

8.- Sans-Ayudarte (Peugeot
205 Rail), 1-23'29".

9.- Verger-Bisquerra (Peu-
geot 205 Ra1.11), 1-24'23".

10.- Mas-Muntaner (Opel
Corsa GSO, 1-25'02".

La familia Pinya, una familia esportista de cap a peus.

Samuel Pinya, Campió
de Balears Infantil

Joan

Samuel Pinya, fill del popu-
lar solieric Antoni Pinya, acon-
seguí dissabte passat el Cam-

mat de les Balears de 200
metres tanques, dins la Cate-
goria d'Infantils amb 31"3,
el Poliesportiu Princeps d'Espan-
ya de Ciutat.

A la final dels 80 metres tan-
ques aconseguí el Sub-Cam-
pionat, amb 13"4, antecedi'
en el podi per l'eivissenc Fran-
cisco Palazuelo (13"3).

Antoni Pinya a 3 segons
del record d'Espanya

El passat dimecres, dia 9,

es disputó al Princeps d'Espan-
ya un nou Control de Pista

Antoni Pinya participó ais
200 metres, quedant segon
serie, amb 23"7, a 3" dei seu
propi récord d'Espanya

Per cert	 sortir aquestes
limes al carrer en Toni estará
participant als Campionats
d'Esoanya dels 100 metres, 200
metres i relleus 4 X 100.

Des de aquestes planes et
desit¡am el millor, esperem que
tornis amb els tres Títols dins la
butxaca.

Amunt ánima forta...
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L'Assemblea extraordinaria
no servi per res

Damunt les 22'00 hores,
després d'uns trenta minuts
de descans, es comença
l'assemblea extraordinaria,
s'hi havia afegitqualque soci
més perquè a l'hora de les
votacions dels 174 que en
té el club, n'hi havien 14 de
presents.

Dins el primer punt,
l'actual President presenta la
dimisió irrevocable, expli-
cant que la causa era degut
a un excés de feina perso-
nal, no podent seguir en el
càrrec.

El secretari D.Juan Colom
explica que si el President par-
tia també ho feia tota la junta
Directiva.

Un soci demana la parau-
la i pregunta al President si
partia per les crítiques de la
premsa, pregunta a la qual
el senyor Vaquer respongué
explicant que no podia aten-
dre el càrrec, que en cap

moment s'havia sentit
criticat.

Es passa a la votació,
essent acceptada la dimisió
per unanimitat dels presents.

El segon punt era ano-
menor una Comisió gestora
per fer el període electoral
(alguns dels presents ala sala
aprofitaren per abandonar-
la). El secretari explica la
necessitat d'haver-hi cinc socis
que es fecin càrrec de la situa-
ció; com que ningú es va
oferir, no es varen poder
tractar els punts tercer i quart
de l'ordre del dia (anomenar
Junta i Taula electoral i apro-
var el calendari electoral).

Damunt les 22'35 hores
es dona per acabada l'assem-
blea explicant que es reme-
trien les actes a la Federació
Territorial Balear de Futbol
i que ja es donarien les ins-
truccions a seguir, per veure
qui es fa càrrec del club.

La Federació fa que es torni
celebrar l'assemblea
extraordinaria

El passat dilluns dia 14,
el President Guillem Vaquer
ens comunica que la Fede-
ració els havia contestat que
el vinent dimarts dia 22,
a les 21 hores en el mateix
local (La Unión), es tenia que
celebrar l'assemblea extra-
ordinaria per tractar els punts
segon, tercer i quart que que-
daren pendents:

2) Anomenament de la
comisió gestora.

3) Anomenament de la

Junta i Taula electoral.
4) Aprovació del calen-

dari electoral.

Es d'esperar que es trobi
una solució al problema i que
qualqú es faci càrrec del club,
des d'aquí ens sumam a la
crida; el nostre club, el C.F.
Sóller no es mereix estar
abandonat. Si dia trenta
de juny no hi ha una ¡unta
gestora, tots els jugadors
quedarien lliures hi podrien
fitxar per qui volguessin.
Esperem que no passi.
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Futbol Tercera Divisió 

Bielet

El passat dijous dia 10 a
les 21'00 hores es donó per
començada l'assemblea
ordinaria del C.F. Sóller; hi eren
presents el President de l'enti-
tat, acompanyat pel secretari
de/club, el tresorer ja/tres direc-
tius amb presència de mitja
dotzena de socis, els entre-
nadors i algun jugador de
l'entitat.

S'aprovà el primer punt de
l'ordre del dia que era la lec-
tura de l'acta de la darre-
ra assemblea, en la qual el
zlub tenia un déficit de
205.766 pessetes.

El segon punt, era el balanç
econòmic de la temporada
recentment acabada, vos repro-
duim el pressupost desglosat:

En el tercer punt del vespre,
el directiu Pep Agulló dona l'opi-
nió esportiva de la temporada,
dient que havia estat bona i que
si no s'hagués sofrit les baixes
al final de la Higa de Christian
per traspàs i d'Alfons per lesió,
segur que s'hagués quedat més
amunt.

El quart punt fou el de precs
i suggeriments; només hem de
dir que el soci Pep Vanrell es
queixà perquè no s'havia avisat
als socis mitjançant una carta
per part de la Directiva, el qual
hauria propiciat l'assistència de
més socis. La resposta fou que
no es tenia notícia que s'hagués
feten altres ocasions i que s'havia
fet tal com diu la Federació.

Es dona per acabada la ses-
sió a les 21'30 hores.

La irrevocable dimissió del President i la seva Junta Directiva.

Quina Assemblea
més pobre

Buixó

Roses (Girona), va ser aquest
cap de setmana, l'escenari dels
Campionats Estatals de Petanca
per Clubs de primera categoria,
amb una organització defi-
cient i unes pistes de joc en molt
bones condicions.

Setze tripletes que represen-
taven a 11 federacions territorials
estaren presents en aquest torneig,
distribuides així:

Balears (4), Barcelona (3),
Madrid (2), Alacant (2) i Lleida,
Málaga, Aragó, Ceuta, Girona,
Sevilla i València (1).

Es proclama campiona esta-
tal, la tripleta representant de
Barcelona, del C.P. Martinenc,
composta per Mario Basconte,
Jaume Medina i Sergi Garcia, que

s'imposa a la final a la també tri-
pleta barcelonina del C.P. Parets
pel resultat de 15-10.

Recordem que la nova cam-
piona va ser la temporada pas-
sada la segona classificada des-
prés de perdre la final contra la
del C.P. Unió de Sóller.

Pel que fa referencia als nos-
tres representants, cal destacar la
bona classificació dels dos
equips de Ciutat, Lidia i Santa
Marta que es classificaren tercer
i quart. I desfeta de l'Andratx, que,
sense guanyar cap partida i el
mateix pel C.P. Unió de Sóller
(Nadal, Darder, Agustí) que sor-
tien com a favorits, i es tengue-
ren que conformar amb un dis-
cretíssim 12 lloc a la classi-
ficació. No passaren la prime-
ra ronda i tan sols guanyaren una
sola partida; La primera que varen
jugar contra el C.P. Alcalá de

Madrid (Paco Roig).
Aquest Campionat Estatal, no

ha fet més que confirmar la baixa
forma de la tripleta del C.P.
Unió de Sóller, i ha estat una
continuació del mal joc desple-
gat en els darrers torneigs on ha
pres part, com pot ser el dels Mas-
ters, on no poderen aconseguir
classificar-se. La cual cosa, feu,
que quasi amb tota seguretat, no
siguin seleccionats per participar
en els propers Campionats Esta-
tals de Seleccions, que es cele-
braran a S'Arenal els propers dies
2 i 3 de juliol. Si bé hi haurà repre-
sentació sollerica, el C.P. Sóller,
amb els jugadors, Pep Porcel,
Andreu Mas, Kolau Jaume
i Toni Duque; que a les corres-
ponents series eliminatòries dei-
xaren fora de la competició al C.P.
Unió de Sóller (Nadal -Darder -
Agustí).

Petanca

Els catalans coparen les primeres places

Desfeta dels unionistes en
els Campionats Estatals



Hi hagué trofeus per a tots i la Batllesa disfrutó de debò.
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Futbol Primera Regional  

Dissabte passat es va fer el sopar

Bielet

Dissabte passat el vespre, els
jugadors, tècnics i la junta direc-
tiva del C.F. Port de Sóller, amb
presència de la Batlessa i el regi-
dor d'esports Toni Burgos, ens
reunírem entorn a una gran
taula en un ambient molt
familiar i alegre.

En el sopar, dins la humiltat
del club, no hi faltó res, després
de la clàssica picadeta hi va
haver arròs de peix (els direc-
tius per un dia feren de cuiners
i d'improvisats camarers), ningú
en deixà ni un gra; després tot-
hom es feu seva una bona pale-

xot i per acabar gelat i
ensaïmada, tot regat de sangria
i de cava per brindar. En poques
paraules qui no quedó ple, fou
perquè no va voler.

Repartiment de trofeus

Una vegada acabat el sopar,
el President de l'entitat done' les
gràcies a la senyora Batlessa
per la seva presència i excusó
al Comandant de la Base que
no pogué assistir per altres
motius i es passà al lliurament
de trofeus:

en primer lloc es lliurà el

premi al màxim golejador,
essent el guanyador Toni
Galindo que va rebre el Tro-
feu Pizzeria Randemar-Veu de
Sóller; a Barrero se li entregó
per haver estat el segon clas-
sificat.

Després, Ricardo García
rebé el trofeu a la Regula-
ritat, un rellotge donat per la
joieria Estela i el suplement
Esportiu. En segon lloc i empa-
tats, reberen el premi el capitel
Coll i Ruíz.

Per la seva
bona assistèn-
cia als entrena-
ments reberen
trofeu Ribas,
Vidal i A.Man-
rique.

A Ros, Saca-
rés i Coca se'ls
entregó un tro-
feu per haver
estat els menys
amonestats de
targetes. El tro-
feu al més dis-
ciplinat fou pel
morenet Festus.

Toni García
rebé un trofeu
per haver pro-
piciat la darre-
ra victòria de

la lliga; i un petit trofeu per
tata la plantilla incluit
l'entrenador i en Pedro
Páez per haver-los ajudat.

L'entrenador dona les grà-
cies a aquest grapat de per-
sones que fan tanta feina pel
club de manera desinteressa-
da i feu entrega d'unes peti-
tes plagues al President del
club, a Jordi Viso, a Tomeu
Maiol, a Jaume Ripoll, a Xiscu
López, a Manolo Guerrero i a

Neus Seguí.

El President donó les gràcies
pels regals i matitzá que mai
havia vist que els jugadors ten-
guessin un detall com aquest i
que es trobava molt sorprés.

Per acabar, Jordi Viso, també
donó les gràcies de l'obsequi
als jugadors i recalcó el fet que
s'hagués aconseguit que el club
fos una pinya d'amics on
tothom ha passat una tempo-
rada molt gustosa.

ta de

Futbol 5 en pista

Rock & Gol Esportiu, líders
A.S.

Resultats de la quarta ¡ornada i classificació

Grup A
Caf. París 4 Margers 4
Dragons 2 Prosperitat-2 11
Rock & Gol 2 L'Horta 2
H. Es Port 2 Autos Lladó 4

JGE
1. Rock & Gol 4 4 0 0 30
2. A. Lladó 4 3 0 1 30
3.	 L'Horta 4 3 0 1 22
4.	 Prosperitat-2 4 2 0 2 30
5.	 Es Margers 4 1 1 2 11
6.	 Caf. París 4 1 1 2 13
7. Dragons 4 1 0 3 13
8.	 H. Es Port 4 0 0 4 7

Grup B
Almogavers	 6	 Kaiserlauten	 3
Esportiu	 8	 Rayo L'Horta	 3
Ca n'Antuna 4	 Can Mas-Tentol 4
Conf. Port	 4	 P	 Major	 22

JGE	 PGFGCP
1.	 Esportiu 4 4 0 0 43 10 8
2. Ca n'Antuna 4 3 1 0 54 6 7
3. Almogavers 4 3 0 1 31 5 6
4.	 Puig Major 4 2 0 2 35 16 4
5.	 Rayo L'Horta 4 2 0 2 7 20 4
6. Can Mas-Tentol 4 0 2 2 11 18 2
7.	 Kaiserlauten 4 0 1 3 9 28 1
8.	 Conf. Port 4 0 0 4 6 93 0

Aquest
equip

s'enfronta
aquesta
setmana

amb Autos
Lladó

Després d'aquesta quarta jornada el Rock &
Gol está a dos punts del segon i tercer classifi-
cat al grup A; en quan al grup B, Esportiu encapça-
la la classificació a un punt del segon, ca n'Antu-
na. La sorpresa de la jornada fou l'empat que
aconseguí can Mas - Téntol amb ca n'Antu-
na que anava primer del grup B.

Per altra banda, H. Es Port i Confirmació Port
segueixen sense puntuar, i pareix que la quarta
plaça per accedir a la segona fase del torneig
será molt disputada als dos grups.

En la classificació a l'esportivitat tenim en pri-
mer lloc Hostal es Port seguit a tres punts de
Confirmació Port.

La cinquena jornada comença avui divendres
amb els següents partits:

19'30 hores: Kaiserlauten - Rayo l'Horta.
20'30 hores: Caf. París - Autos LLadó.
21'30 hores: ca n'Antuna - Puig Major.
22'30 hores: Prosperitat 2 l'Horta.

9 8
12 6
11 6
17 4
12 3
30 3
25 2
40 0



L'esport del Tir de Fono,
ja consolidat dins la nostra
Vall, recull la tradició históri-
ca dels foners balears que es
servien amb gran habilitat
d'aquest artifici pero la caca
i pera la supervivencia enfront
dels seus enemics.

Diumenge, baix de l'orga-
nització conjunta de l'Ajun-
tament de Sóller, el Club
Ciclista "Defensora Solleren-
se" i la Federació Balear de
Tir de Fona, es disputará la
clàssica tirada anual -inclosa
aquesta vegada dins els actes
commemoratius del XXV ani-
versari del C.C.D.S.- en el
Camp Infant Lois, del Port de
Sóller.

Les proves començaran a
les 10'30 hores, estant reser-
vades a les 3 categories fede-
rades (homes, dones i nins),
als foners locals i als escolars.

Hi haurà en litigi un total
de 3 trofeus i 3 medalles per
cada categoria, patrocinats
pel Magnífic Ajuntament de
Sóller.

Dins les categories fede-
rades les proves seran pun-
tuables pel Campionat de
Mallorca de Tir de Pas-
setja.

Han confirmat ja la seva
participació els millors foners
illencs, i s'espera també una
considerable participació
sollerica.

Tir de Fono

Diumenge
tu també
pots tirar !

Joan

Joan-Pere Estarellas la jove promesa sollerica més consolidada dins

aquest esport, que ens remunta a l'albada de la història de Mallorca.

2o TORNEO DE FUTBITO
F FIRMIN MILLON
H 1-111,AS PISTAS

REGLAMENTO DEL TORNEO

SE HARAN DOS GRUPOS EL A Y EL B QUE SE ENFRENTARAN
ENTRE ELLOS , LOS DEL GRUPO A CONTRA LOS DEL B.
LOS CUATRO DE CADA GRUPO PASAN A LA FINALISIMA QUE pE
HARÁ POR SORTEO.
AL MEJOR DE TRES PARTIDOS
LA FINAL SE FIARA AL MEJOR DE TRES PARTIDOS.
3o Y 4o PUESTO A UN PARTIDO.
LOS RESTANTES SE JUGARAN EL 5o Y 6o PUESTO A PARTIDQ
DIRECTO.

P R 1-M I O S 
TROFEO PARA LOS 6 PRIMEROS CLASIFICADOS
TROFEO PARA EL PICHICHI
TROFEO PARA EL PORTERO MENOS GOLEADO

COMIENZO DEL TORNEO DIA 5 DE JULIO

FINAL DIA 20 DE AGOSTO

MINIMO 11 PARTIDOS GARANTIZADOS
MAXIMO 15 PARTIDOS

INSCRIPCION POR EQUIPO 8.000 PTAS
RAZON BELLAS PISTAS TEL, 633752

t% —i
dirT

QUALITY NEVER GOES OUT OF STYLE

SANT NICOLAU, 8 - 07100 SOLLER
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Joan

El passat dijous vespre, en
el transcurs d'un exquisit sopar
a la Pizzeria Domenico,
del Port de Sóller, en Domin-
go, el seu propietari, i en
Jaume Frontera (Gym-
napolis), autentiques "a/mes
maters" d'aquest esdeveni-
ment esportiu, feren la pre-
sentació del Primer Triatló
Popular Ciutat de Sóller,
que es disputará a la nostra
Ciutat el diumenge clia 25 de

El Triatló, aquesta
electritzant experiència
en tres dimensions (nata-
ció, ciclisme i atletisme), nas-
cuda als Estats Units aquell
històric febrer del 78, arriba
finalment a Sóller amb ganes
de convertir-se amb una de
les proves clàssiques més
importants de la nostra Vall.
Ganes no en manquen, i

recolçamenti suportesperam
que tampoc.

La prova, de carácter popu-
lar, estará oberta a tothom,
disputant-se (com és habitual)
amb aquest ordre: natació,
ciclisme i atletisme.

La sortida será dada des
de l'Atzaretu, a la Platja d'en
Repic, fent els participants
uns 350 metres, sortint de
l'aigua a la Torre.

Seguidament agafaran la
bicicleta, en aquest cas bici-
cleta de muntanya, per pujar
cap a Muleta, Bens d'Avall,
Carretera Vella de Deià,
s'Heretat, Pujol d'en Banya,
finalitzant a Ca'n Repic
(començament de la Carrete-
ra de Desviació al Port), des-
prés d'haver recorregut uns
durs 10 qms., en els que será
necessari portar algunes vega-
des la bicicleta damunt respat-
Ila.

A Ca'n Repic iniciaran la
darrera aventura baixant
correguent fins al Port de
Sóller, acabant al Moll dels
Pescadors.

Hi haurà premis als tres
primers classificats de la
oroya dins les categories
masculina i femenina, i als
tres primers classificats mas-
culins de les següents cate-
gories:

A: nascuts de 1973 a178
B: nascuts de 1968a 1972
C: nascuts de 1963 a 1967
D: nascuts de 1958 a 1962
E: nascuts de 1953 a 1957
F: nascuts de 1952 enda-
vant

Triado:,

El Triatió Ciutat de
Sóller presentat als
mitjans informatius



V Olimpiades Escolars
Joan

Més de mil esportistes repre-
sentant als col.legis Sagrats
Cors (Sóller), Sant Vicenç Paul
(Sóller), Es Puig (Sóller), Esport
Escolar (Sóller), Valldemossa,
Deià, Queen's (Ciutat), Ame-
rican's (Ciutat), Bunyola, Sant
Llorenç, Marratxi, Sant Fran-
cesc (Ciutat), Banyalbufar i
Esportes es donaren cita aquest
passat cap de setmana a Espar-
tos, per participar a la Cin-
quena Olimpiada Escolar.

ATLETISME
Les proves d'atletisme foren

disputados dins els mateixos
carrers d'Espartos, amb puja-
dos i baixades.

Aquestes foren les classifi-
cacions dels representats salte-
rics:

INICIACIO (40 metres):
Lluís Quirós (5 de serie)
Jaume Quirós (3 de serie)

BENJAMINS (40 metres):
Lluís Bernat (5 serie)
Andreu Rullán (5 serie)

ALEVINS (50 metres):
Pere Magraner (4 serie)

INFANTILS FEM. (60 metres):

Eliminatòries:
Cristina Fiol (4 serie).
Maria-L. Fiol (2 serie).
Llúcia Magraner (3 serie).
Silvia Calatayud (4 serie).

Semi-Finals:
Silvia Calatayud (3' serie).
Llúcia Magraner (4 serie).

INFANTIL MASC. (60 metres):

Victor Colom (3 serie).
José Balar-íos (4 serie).
Antoni Payeras (5 serie).

INICIACIO (150 metres):
Jaume Quirós (9)
Lluís Quirós (13)
Lluís Got (14)

BENJAMINS (200 metres):
Lluís Bernat (9)
Marcel.lí Got (10)

INFANTILS FEM. (1000 m.):
Cristina Fiol (3)

INFANTILS MASC. (1000 m.):
Antoni Payeras (3)

RELLEUS 4 X 50:
Llúcia, Cristina, Silvia i Maria
de Lluc, foren les terceres de
la general, i les primeres infan-
tils femenines.

Esport Escolar
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PETITS
ANUNCIS

Bàsquet

Promoció
Divendres es disputaren a les pistes del

col•legi Sagrats Cors les finals insulars de
promoció per a la categoria benjamí.

Dels vuit equips convocats n'hi acudi-
ren sis que es dividiren en dos grups de
tres ecluips: hi havia dos equips de Palma,
dos el Inca, un d'Artà i el Queen's Calle-
ge. Després de la primera fase dos equips
es mostraren superior a la resta:

el Palma "A" i el S. Tomás
D'Aquino d'Inca. La final fou molt dis-
putada però la petita avantatge inicial aga-
fada pel Palma "A" a l'inici es va anar
mantenint durant tot el partit, el que li va
permetre proclamar-se campió del torneig
merescudament, ja que fou l'equip que
tingué un nivell de joc més alt. Els
resultats en quasi tots els partits reflexa-
ren abultades diferencies entre els equips.
Es veren bones jugades d'equip i alguns
jugadors dotats d'una gran técnica indi-
vidual que en un futur pròxim poden ser
bons jugadors.

Intercanvi
El cap de setmana pas-

sat l'equip infantil femení
viatjá a Barcelona en la tor-
nada de l'intercanvi acor-
dat entre el J. Mariana i el
Mireia de Barcelona.

Després d'instal.lar-se
a les cases corresponents
el divendres vespre, el dis-
sabte es jugó el Torneig de
tres contra tres que
s'havia organitzat a Bar-
celona aquells dies i pel
qual s'havien instal.lat 47
cistelles que ocupaven tota
una gran avinguda. Les
nines es dividiren en tres
equips de quatre que juga-
ren dos partits cadasqú,
durant el dematí i el cap-
vespre. Es finalitzà la jor-
nada amb una visita al
Tibidabo. Finalment, diu-
menge després d'un tour
turístic per Barcelona orga-
nitzat per l'equip local es
tornó a Sóller. Al torneig
també s'hi apuntaren dos
equips formats per pares
i entrenadors, jugant
sis partits entre els dos i
aconseguint tres victòries i
tres derrotes. En resum,
aquesta ha estat una expe-
riència inoblidable, tan per
conèixer el nivell de joc de
l'equip com per millorar-lo
i passar dos dies divertits
amb l'equip català.

Yeti de Soller
FAX

634106

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

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

GAS-OIL per a calefac-
ció a domicili. Telf. 63 14
62 i 63 03 87.

UNIVERSITARI fa classes
de repàs de matemàtiques,
física i química a estudiants
de primer, segon ¡tercer de
BUP. Telf. 633216 o
631398.

COMPRO ACCIONES
Ferrocarril Sóller. Inf. Juan
Enseñat, C/ Rectoria, 4.
Telf. 63 03 98.

ESTUDIANT UNIVERSI-
TARI s'ofereix per fer clas-
ses de repàs (llatí, català,..)
interessats cridau al
632376.

VENDO ATICO en
Palma, c/ Eusebi Estada.
100 m2 de piso y 40 de
terraza, 4 dormitorios (2
dobles y 2 individuales), 2
baños, calefacción. Precio:
9.000.000 opción apar-
camiento. Telf. 631875.

SE VENDEN APARCA-
MIENTOS en calle del Mar.
Inmobiliaria Villalonga. Telf.
631404.

ES VEN AIGUA de sa
font d'esJoi i d'es patró Lau.
Telf. 458983 ¡631169.

ULTIMO PISO en Edifi-
cio Las Perlas, 110 metros
cuadrados de super-lujo,
con vistas panorámicas en
la bocana del Puerto. Ven
a verlo. Camino del Faro.
Informes 63 28 51.

ES FAN CLASSES de
repàs de català, matemàti-
ques, anglès... Preu econò-
mic. Informes 63 28 94.

CURSET DE NATACIO
julio' i agost. Informes dema-
tí i capvespres a partir de
les 20 h. al número 63 37
30.

ESTUDIANT DE FILO-
LOGIA fa classes de llatí,
català, llengua castellana i
anglès. Tots els nivells. Telf.
63 07 74.

UNIVERSITARIA FA
CLASSES de repàs d'EGB i
BUP, català i Ilatí (segon).
Telf. 63 31 41.

CERCAM AL.LOTA O
JOVE de 21 a 35 anys com
a representant comercial.
Telf. 63 3091.

ES FAN CLASSES de
repàs a nins de primera
etapa d'EGB. Informes teté-
fon 63 08 75.

TECNICA ADMINIS-
TRATIVA fa classes de repàs
d'EGB i administratiu fins a
primer grau. Telf. 632956.



Els veïns,
ben
contents
amb la
nova font
Aquesta mateixa
setmana haurà quedat
completament
instal.lada la font de la
plaça dels Estiradors,
recentment restaurada
amb les mateixes velles
pedres que tenia. La
restauració ha quedat
molt digne. Només cal
esperar que no es torni
utilitzar la font per
rentar cotxes, com
abans. 

Col-laborat FtwilPPe'l

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Ofganitza:

FEDERACIÓ BALEAR DE T1R DE FONA

AJUNTAMENT DE SOLLER

DEFENSORA SOLLERENSE

TIR DE PASSETJA

(PROVA DE 
Mig

Zia 20 de 7unti

les 10'30 hores

Camp d'Esports

«INFANT LOIS»

PORT DE

OLLER

Amador Castañer passa
al Partit Popular

J.C.

Segons manifestacions
fetes a Veu de Sóller per part
de n'Amador Castañer,
actual regidor independent,
ha anunciat definitivament
el seu pas a les files del
Partit Popular.

Amador Casta ñer no ha
dit a partir de quan deixarà
de ser independent i s'incor-
porarà a la militáncia deis
Populars pero, es pensa que
ben prest.

Com ja vàrem anunciar
en el seu dia, Castañer va
renunciar a formar part
de la Coalició entre els
Independents de
Mallorca i Unió Mallor-
quina, tot i les bones ofer-
tes que li foren fetes per part
d'U.M. Tan és així que se li
proposà que tornás ocupar

el càrrec que va desenvolu-
par durantuns anys de Secre-
tari General d'Organització.
Els rumors apunten, entre
altres aspectes, que la nega-
tiva de n'Amador Casta ñer
podria venir donada per la
presència a Unió Mallor-
quina d'Antoni Arbona, ex
batle de Sóller.

D'olla banda, els rumors
populars apunten a que l'altre
regidor independent, actual-
ment responsable d'Urba-
nisme, Andreu Oliver, va
demanar per entrar dins les
Files d'Unió Mallorquina pero,
la seva participació en aques-
tes files fou rebutjada pels
seus integrants.

Del tercer Independent,
Bartomeu Colom, no
sabem que tengui previst
agafar una militància activa
a dins cap partit ja establert.

Aires Sollerics

Un programa
d'indumentària a Report

Redacció

La direcció i el comité
d'empresa de la companyia
del Ferrocarril de Sóller
acaben de signar el conve-
ni col.lectiu que regulará les
percepcions econòmiques i
les relacions laborals durant
els pròxims dos anys.

El conveni contempla un
increment salarial del set per
cent l'any 1993 i un punt més
el 1994, més una cláusula
de revisió salarial en el cas
que l'IPC superi el 6% anual.

A més d'això, el conve-
ni recull algunes millares
socials força importants, com
són la transformació dels con-
tractes laborals temporals en
places fixes, l'increment del

Política

Dimecres dia 23, per la 2 de
TVE a les Balears, a les 14'30
hores, es donará al programa
Report un treball sobre la indu-
mentaria del S.XVIII del grup Aires
Sollerics.

Aquest treball és la feina de
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Satisfacció deis sindicats

Signat el conveni
col.lectiu del
"Ferrocarril de Sóller"

número de dies que els
empleats poden dedicar a
gestions de carácter perso-
nal i l'establiment d'una
paga de fidelitat als 25 anys
de servici i una altra als 30
anys, enlloc de les dues
pagues als 40 anys com es
feia fins ara.

Valoració positiva

El comité d'empresa, for-
mat per quatre representants
d'UGT i un de CC.00., ha
valorat molt positiva ment
aquest conveni, sobretot pel
que fa a l'augment dels sala-
ris i a la reconversió dels con-
tractes de treball, que afec-
tará a una desena de tre-
balladors.

fi de curs del Master de
Periodisme fet a la UIB, pre-
parat per Guillem Mora i Joan
Caries Sima.

Les filmacions són fetes al casal
de can Dulce, al casal de can
Serra i a Fornalutx.




