
Religió

La celebració de l'ordenació de capella congrega més d'un mil.lenar de persones a la  Parròquia
de Sant Bartomeu.

La Parròquia de Sant Bartomeu es va revestir novament dissabte amb els seus
millors ornaments per emmarcar la celebració del sagrament de l'ordenació
sacerdotal de qué va ser objecte el diaca Mateu Tous. Cinquanta preveres de la
Diòcesi de Mallorca, juntament amb el seu bisbe Teodor Ubeda, oficiaren l'acte
que fou seguit atentament per un temple replè de fidels que volgueren testimoniar,
amb la seva presència, el seu suport a l'opció del postulant.

En la mateixa celebració el bisbe Teodor ordenó també com a diaca el jove
Juli Vivern, passa prèvia per a la seva formació com a prevere.

Mateu Tous s'ha integrat aquesta setmana a l'equip de preveres de la Vall 

Cinquanta capellans presents
a l'ordenació 1e Mateu Tous

Festes

Festes ben
animades al Port.

Avui divendres, comen-
cen les tradicionals fes-
tes de Sant Pere que es
celebren a la barriada del
Port de Sóller.

Com a actuacions
destacades d'avui ves-
pre hi haurà la "Gran
Orquesta Victória" i "ma
Sasi y San Francisco".

Demd la vetllada l'ani-
mará "Tumbet de solfa"
i "Casablanca". Diu-
menge, dia 27, l'agru-
pació de teatre "Xesc For-
teza" escenificara l'obra:

"I vostè, qué hi fa
aquí?".

Per dilluns dia 28, el
vespre estará animat per
l'orquestra "Canyamel"
i d'altres tumbé conegu-
des.

També dilluns, però al
capvespre, tendrá lloc la
processó de Sant Pere.

Dimarts 29, es cele-
brará la Missa Solem-
ne amb un homenatge
a la vellesa, al matí i al
capvespre ball de bot.

Cal destacar la demos-
tració de Kárate que
tendrá lloc dia 26, els jocs
infantils que s'organit-
zaran cada dia i els tra-
dicionals partits de fut-
bol.
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Inauguració d'un
nou vial i del local
de joventut

P. P.

Segons ens ha anunciat
personalment el batle, el
dia de sant Pere a les sis
de l'horabaixa es cele-
brará una missa solemne
a la capella d'Escorca
en commemoració del
patró d'aquella localitat.

A continuació, es diri-
giran a les Cases de la
Vila de Lluc per inaugurar
les obres de millora que
s'hi han realitzat i també
la sala d'exposicions i de
joventut.

Seguidament es pro-
cedirà a la inauguració del
nou vial que s'ha obert
pel darrera de l'Ajunta-
ment i de la placa dels Pere-

grins, que enllaça amb el
camí d'Albarca. El nou vial
ha estat financiat a través
del Pba d'Obres i Serveis
del CIM dels anys 1990
i 1991 i permetrà desviar
bona part del trànsit el cen-
tre de la placa.

Depuradora

Aquesta mateixa set-
mana han comencat a Sa
Calobra les obres de
construcció del nou emis-
sari submarí que recollirà
les aigües residuals de
tota la zona. Una vegada
acabat l'emissari es pro-
cedirá a construirlo depu-
radora d'aigües residuals
que financia l'Institut Bale-
ar de Sanejament (IBA-
SAN).
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Festes de sant Pere d'Escorca

G.M.

La cerimònia començà pun-
tualment a les 1 8'30 h. amb
la processó dels postulants, el
bisbe, els cinquanta preveres
i els diaques presents des de
la Capella del Roser cap a
l'altar majar.

Després de les lectures,
elegides expressament per
Mateu Tous, i de la lectura ,cle
l'Evangeli foren presentats al
bisbe els elegits al diaconat i
al presbiterat. El cap de l'esglé-
sia mallorquina els dirigí unes
paraules en el transcurs de
l'homilia que els encoratjaren
a assumir les promeses i els
vots intrínsecs a les seves noves
situacions, després de les quals
prometeren obediència al
bisbe i als seus successors.

Cerimònia de
l'ordenació

Seguidament els dos pos-
tulants, en gest d'humilitat,
allargats aterro, escoltaren les
lletanies dels sants, abans de
rebre la imposició de mans
del bisbe i de la resta dels pre-
veres presents, moment cen-
tral de l'ordenació. La cerimò-
nia acabó amb la unició de
les mans, el revestiment i
l'entrega del pa i del vi. Espe-
cialment emotiu fou l'abraça-
da de la pau del bisbe dels
preveres a Mateu Tous.

Una vegada acabada la
celebració un mil.lenar de per-
sones festejaren les ordena-
cions amb un refrigeri prepa-
rat al poliesportiu de la Cari-
tat.

Mateu Tous ha volgut
mostrar a Veu de Sóller el seu
agraïment a tots els qui d'una
manera o altra han col.labo-
rat en la preparació deis actes
d'ordenació i ha manifestat el
seu desig de "ser fidel a les
promeses realitzades i servir
Déu segons el model de Jesu-
crist, amb constància, obe-
diència i vocació de servei a
la comunitat".

A Sóller

Durant uns anys Mateu
Tous formare, part de l'equip
de preveres de la Valide Sóller
i dedicará el seu temps a l'orga-
nització de la pastoral juvenil
i a atendre les necessitats de
les diferents comunitats de
l'arxiprestat.



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:
* Que l'Ajuntament de Deià correspongués tan amablement

a col.laborar amb la Veu de Sóller en el número de les fes-
tes del poble. Un bon anunci i una atenció telefónica de part
del Batle. Tanmateix no en sabrá mai de quedar bé.

* Que les notícies que tenen a Carreteres dels avanços
del túnel diuen que "avanza cada día O mts". Quins bemolls!!!

* Que en Conejo digui sempre que: amb fruita i verdu-
ra de qualitat, mai sortirà enganat.

* Que de poeta no li guanya ningú.

* Que tothom vulgui rompre, UM-PP, PP-UM però ningú
vol ser l'executador.

* Que na Maria Antònia Munar té un "Mercedes" que
quasi omplia la façana de l'Ajuntament.

* L'èxit de la tirada de fono. Va tirar fins i tot el Regidor
Antoni Burgos que no quedó dels primers pero, té un bon
estil.

* Que l'hora de partir sigui l'hora d'arribar. Els espan-
yols sempre arribam tard. Ja no canviarem mai.

* Que just acab de sortir de casa nostra per anar a la
plaça, el temps que escrivia això, i creis-me que hi han unes
poltres....

* La marxa dels dissabtes a vespre a l'Altamar. Com més
majors més bailen.

* Que n'hi han que per anys que tinguin no són mai
vells.

* Que a part del colesterol, la gota, els kilos de més, els
anys, el mal humor, el cor fotut i altres coses, tot va bé i hem
de riure.
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Veu del lector

Hace sólo unos
meses era el blanco
más guapo de toda la
prensa mundial. Una
versión de aquel Ken-
nedy que la propia
mafia a la que sirvió
brindis en copas de
plata le envió un par de
balas a través de un
miserable apostado en
una azotea de Dallas.
Pusieron a la venta esa
historia que los yanke-
es utilizan siempre: el
rubito de Arkansas
era algo así como la
prueba de que aquella
sociedad que nos guar-
da los miedos es la
única capaz de gene-
rar nuestros titanes de
la libertad. Los yanke-
es se sacuden la caspa
en la solapa mostran-
do al mundo las joyitas
de sus entrañas: Rea-
gan, Bush y ahora
el marido de
Hillary.

Pues, el rubito éste
que ilusionó tanto a los
editorialistas europeos
y los drogatas del cou-
ché, se está desfon-
dando antes de empe-
zar acorrer. Que paralice el aero-
puerto de los Angeles para que
un tijeretero de postín le arregle
su poco pelo me la trae al canto
y que los lobbystas capitalinos
se peleen por tomar una tila
con su esposa me parece justo:
quienes trafican con su influen-
cia hacen su trabajo mamone-
ando en los pasillos en que se
cuece la pela larga. Que nos
tomen el pelo con Bosnia y se
lleven mil quinientas reuniones
para no hacer nada mientras los
cuchillos van rebanando los
cogotes de las vie¡as en las esqui-
nas de Sarajevo es otra cosa.
Que eludan el clamor del
mundo para atajar la carnicería
yugoslava y en cambio se vayan
con sus cañones, sus soldaditos,
sus misiles inteligentes y su cha-
tarra bélica a asesinar mujeres

y niños somalíes indefensos me
tranquiliza: nada nuevo ha tra-
ído Bill Clinton. Nada que el
mundo no conociera: sólo exhi-
ben sus marines en directo,
donde no hay enemigos, donde
pueden matar pueblos enteros
como en la pantalla del viedo-

juego que uno tiene
junto al bar doméstico.
En Bosnia hay una gue-
rra de verdad en la que
mueren personas y en
la que los hombres se
han vuelto perros como
en una película de
Hollywood. Los cam-
peones de la libertad
u la democracia andan
enseñando lo que vale
un peine en Mogadis-
cio, una capital
envuelta en gue-
rras tribales que
nadie sabe por donde
cae, llena de negros,
como hay docenas en
el Tercer Mundo. Allí
se pueden lucir, allí
pueden meter su CNN
en directo, desde allí
pueden hipnotizarnos
como idiotas que somos
y enajenar adolescen-
tes incapaces de dis-
tinguir entre ficción
audiovisual y sangre
tibia manando. A Bos-
nia no van ni a asomar
el peluquín con la ban-
derita de las estrellas
por la sencilla razón
que allí les pueden
rebanar su dulce cago-

ta vitaminizado. Para eso voto
por los del pueblo: arriesgan la
vajilla y los muebles de sus ante-
pasados ofreciéndoselos a quie-
nes acertaron a huir del infier-
no balcánico.

Juan Sharpe.

Clin ton

Millor del que diguérem
P.P.

A l'hora d'analitzar els resultats electorals i per un error
de lectura consignàrem que el CDS havia obtingut 147 vots
al Senat quan en realitat foren 197.

Cal matitzar idó el comentari relatiu al candidat al Senat
Miguel Nadal, que a Sóller no obtingué el rebuig electoral
que indicarem, sinó que aconseguí millorar en quatre
vots els 193 que aconseguí el CDS al Congrés.

Ca Nostra
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10 entitats sollerics organitzen el foc de Sant Joan la pujada al cim.

El túnel aturat.
I de les
promeses qué?

Ara ja fa massa temps que la gent ens escomet
pel correr per saber que passa amb el túnel i els dit-
xosos 110 metres que fa anys que diuen que falten.
Per això, hem pensat que es feia necessari investi-
gar el que passa i com no, si ens deixessin, oferir
una informació pulcre i objectiva als ciutadans ja que,
de moment, l'Administració que ho hauria de fer, no
ho fa.

Tan de bó que hagués estat possible saber algu-
na cosa. Hauríem estat els millors, ja que segons va
indicar el propi President de la Comunitat Autóno-
ma Gabriel Cañellas, no ha tingut cap possibilitat ni
una de parlar amb el responsable de l'empresa con-
cessionària, Túnel de Sóller S.A. Per això, nosaltres
directament com a Veu de Sóller, ni ho hem inten-
tat, ho ha fet un col.laborador nostre i com us podeu
imaginar, res de res. Al Departament de Carreteres
donen aquestes notícies: "el túnel de Sóller avanza
O metros diarios".

La Batlessa ens digué : "Jo intent parlar amb el res-
ponsable de Túnel de Sóller S.A., Toni Cuart i no hi ha
manera. Ja fa un parell de mesos i no sabem res de
res". Veim que les obres estan aturades i res més.

El que está clar, malgrat ens vulguin fer creure
que ara piquen a mi: per problemes d'argila, és que
les obres estan aturades des de fa mesos. Allá no
veuen ni entrar ni sortir una persona del forat i, molt
manco cap tipus de maquinaria que es mogui. Sols
dos camions a l'exterior; un sense motor i l'altre que
no s'ha mogut de fa mig any. Això sí, un guarda de
seguretat tot el dia. Deu guardar que no el tapin.

Tot eren promeses i el túnel s'havia de fer de pres-
sa i corrent. Ja fa dos anys que havia d'estar llest i
tal com deia un diari regional, han trigat més temps
per fer el que hi ha fet, que encara de veres no sabem
que és, que per fer el túnel del tren picant a mi:.

Sois volem dir amb aquesta editorial, que ni uns
ni els altres es creguin que els sollerics ens xupam
el dit. No sabem el que passa tot i que pensam tenir
dret a saber-ho, ja que al manco una part d'aques-
tes muntanyes és nostra.

Per aixà creim que és l'hora d'exigir a l'admi-
nistració, per pan de l'Ajuntament, un aclariment ofi-
cial de la situació pel poble que té dret a conèixer,
fil per randa, aquesta irregular situació.
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Veu del lector La Nostra Veu  

Demá Dissabte foc de Sant Joan
A la nit de Sant Joan aflo-

ren tota una sèrie de forces i
influències positives que la con-
verteixen en la nit màgica, la
nit de les bruixes. Un espai de
temps d'especial relació de
l'home amb l'organisme viu,
"GAIA", com anomenaven els
grecs a l'esperit de la Terra.

Nit que des de temps imme-
morials s'encenen fogueres.
Amb el foc es crida a la calor
del Sol, la fertilitat de la terra i
amb una finalitat purativa
i regeneradora. També
marca el començament al camp
de les feines més intenses.

Aprofitem aquestes influen-
cies positives d'aquesta nit per
sortir a "sa placa" a fer bulla,
a regenerar-nos, a Ilancar al foc
tota la nostra energia nega-
tiva que duim acumulada
i ens afeixuga. Per la qual
cosa i com a signe porta algun
petit objecte pera llançar al foc.

Arriscat a que la màgia ens
ajudi a redescubrir l'illa com el
que ens sustenta, i no com un
bocí de roca que puc emmotlar
al meu capritx. La terra no és
nostra, és un préstec, és de les
generacions vinents, no la mal
baratem.

DEMA, dissabte a les
deu i mitja del vespre a "sa
placa" encendrem el foc de Sant
Joan, amb uns quants dies
atraçats, hi haurà coca i vi dolç
Fins que s'acabi, a més els
amics d'AIRES SOLLERICS ens
conviden i animen a bailar amb
ells.

Al punt de mitja nit volem
cantar la "Balanguera" com a
expressió de pertinença a aques-
ta roqueta callada al mig de la
mar però que al mateix temps
ens fa germans de la resta
d'éssers que habitam el Plane-
ta.

Una vegada acabada la
festa, ens prepararem per pujar
al cim d'una muntanya per veure
sortir el sol, a Sóller la tradició
ens fa reclamarlo pujada al Puig
Major, ara per ara és ruta
prohibida per la majoria.

Partirem de "sa placa" devers
les dotze i mitja de la nit, també
feim compites de pujar-hi coca i
vi dolc i fer-hi un petit foc per
ajudar a fer tertúlia. Convé que
dugueu llanternes, també és con-
venient dur roba per abrigar-vos.

Si ets bon pastisser o pas-
tissera, podríes fer un pas-
tís o una coca per compar-
tir-la entre tots.

Una forta aferrada festiva i
joiosa.

Aires Sollerics,
Assemblea Verda, Esplai,

Escoltes, JOC, MIJAC,
Amics de la Terra, Caliu,
Justicia i Pau, Creu Roja

- Joventut.
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Fan pinya
"La setmana passada vaig llegir

els comentaris de l'equip de govern
municipal i veig que tots fan pinya
davant les acusacions del PSOE. Qué
en saps d'això, Miquelet?".

"Que qualqú no diu la veritat. El
dilluns després de les eleccions, el
comité local d'UM es va reunir per
analitzar els resultats i, a la vista del
fracàs electoral, es va decidir per majo-
ria aconsellar a la direcció del partit
la ruptura del pacte amb el PP el més
aviat possible".

"Quina va ser aquesta majoria?".

"Pel que jo sé, assistiren a la reu-
nió desset afiliats: quinze votaren a
favor de la ruptura i dos a favor de
mantenir els pactes".

"Si es fes així, supós que s'hau-
rien de rompre els pactes també a
Sóller".

"La lógica ho diu així, però pareix
que qualqú ho va insinuar i els altres
li saltaren al damunt".

"Está bé això: donen receptes als
demés però no valen les mateixes culle-
rades per a ells".

"Exacte! La batlessa ja ha dit que
una cosa és la política de partit i l'altra
el funcionament de l'Ajuntament. Ella
creu que la ruptura del pacte a Sóller
donaría una sensació de desgovern
que no está disposada a propiciar".

"Ja ho entenc. I, endemés, na Bel
sap que si romp el pacte haurà de
deixar la batlia i no está disposada
a perdre-la".

"Es clar que no, tia. I saps qué vol
dir això?. Que facin el que facin, tan
el PP com els Independents la tenen
agafada pel ganyot i Ii faran passar
les de Caín".

"Ja se n'avendrá! Ella s'ho ha cer-
cat..."

Elisenda de Brusca.

Antania Arbona
	

Miguel Ballester

Sensacions emocions;
ciència docència

Explicitar, en llambrega-
da esgarpida, les percep-
cions lectores del segon llibre
de poemes de la sollerica
Antònia Arbona Santa-
maria és galgar i manifes-
tar trames i conrors de llen-
gua que esbrinen efigiar sen-
timents i sensacions de l'autor.
El llibre "Terra i cendra"
i les seves poesies són recull
de desesperances i impotèn-
cies, silencis i fosques, agru-
pats en espurnes de melan-
gia, poemes de la terra, !li-
bre de salms i miscel.lània;
en definitiva aliment de poe-
tessa.

En aquest segon volum hi
ha un desencarcerament en

la versificació que acreix el
joc suscitador i gestador.
N'Antònia yola, cercant la
Ilum, entre les fosques parau-
les.

"Metereología física
del aire"

El solleric Miguel Bailes-
ter Cruelles acaba de veure
publicat un treball sobre una
de les seves passions i pro-
fessions. Edicions Audena es
fa càrrec d'una edició que en
Miguel ha preparat amena per
a que el 'libre pugui arribar
al nivell de qualsevol lector.

Jaume Alberti

CENTRO "ALA D'OR"
CONSULTAS:

MEDICINA GENERAL
BARTOLOME COLOM MESTRE (Lunes a viernes).

FISIOTERAPEUTA
ALFONSO NICOLAU REYES (Lunes a viernes
consorcio con mutuas).

PRACTICANTE
JEANNETTE VINK (Lunes a viernes consorcio con
Mutuas).

QUIRO MASAJISTA
CARMEN CAMPOS JIMENO (Lunes a viernes).

SEXOLOGIA
KEPA PEREZ COBOS (Lunes).

OTORRINOLARINGOLOGIA
JACINTO MARTINEZ (Martes).

TRAUMATOLOGIA
JUAN LUIS LEON MARTINEZ (martes).

NATUROPATA
ANTONIO FALCO SEPULCRE (miércoles).

PEDIATRIA
JUANA Ma ROMAN PIÑANA (Jueves).
(Jefe servicio Pediatría Hospital Infantil Virgen de Lluc)

GINECOLOGIA
MARGARITA BALLESTER ROIG
BALLESTER (Miércoles).

PSIQUIATRIA
JOSEFA Ma SAN PEDRO RADO (Viernes tarde).

PSICOLOGIA
CATALINA RIGO MAS (Viernes).

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

"A José"
¡Hay! José, José del alma,

mi niño, mi bien amado
dotado de inteligencia

de belleza y de ternura,
te dimos lo que pudimos

lo que en nuestra casa había:
amor, paz y comprensión.
Pero tú sólo querías volar

en pos del amor.

Cegado por un cariño
adolescente y fugaz,

cerraste puertas al mundo,
a tus padres y a tu hogar,

sólo dejaste pasar
a las penas del amor.

¡Qué pena José del alma!
¡Qué pena de corazón!.

Que no ha empezado a vivir...
y se para por amor.

No te paraste a pensar,
en los que aquí se quedaron,

padres, familia y hermano
amigos de tu infancia y

todos los que te han amado.
Dejaste lágrimas a mares,
impotencia y desconsuelo;

Nota de prensa
El pasado día 15 de Junio fueron visitadas las ins-

talaciones del Acuartelamiento Aéreo Puig Mayor por
elJEFE DE LA DEFENSA AEREA Y DE LA FUERZA AEREA
DE LA DEFENSA FRANCESA, TTE.GENERAL FRANÇOIS
VALLAT, acompañado del COMANDANTE EN JEFE
DEL MANDO OPERATIVO ESPAÑOL, TTE. GENERAL
DON ALFREDO CHAMORRO.

A su llegada fueron recibidos por el TTE. CORO-
NEL JEFE EVA -7 DON MANUEL MARCO ISERN y les
fueron rendidos Honores de Ordenanza.

Oficina de relaciones públicas Eva 7.

Veu del Puig Major 	 Llibres d'aquí

sólo oíste una palabra
y raudo con un mal viento
ya no pisaste el suelo.

¡Hay José, mi buen amigo!.
Dejaste algo en la tierra
que no se puede olvidar,
tu recuerdo y la esperanza
de volvernos a encontrar
cuando Dios así lo quiera,
pues no te voy a imitar.
Que hay que amarrarse a la vida,
que para eso Dios nos la da.

El que se va de este mundo
por su propia voluntad,
elige el camino fácil
para no tenir que luchar.
Pero deja ríos de lágrimas
y penas de eternidad.

¡Hay José! ¡José del alma!.
¿Por qué te echaste a volar?.
Si pisando fuerte en la vida
también se puede soñar.

Sofia S.S.



Assalten la
caseta de la Creu
Roja del Port

Redacció

La nit del dissabte fou una
altre nit de graciositats. Aquest
cop la caseta de la Creu Roja
del Port en va pagar les conse-
qüències a pesar d'haver pas-
sat d'una manera un tant estran-
ya.

El fet fou que, sense forçar
cap porta ni finestres, algú,
es suposa que tenia clau, va entrar
a l'interior i va decidir buidar
els pots d'esperit i d'aigua oxi-
genada i repartir les benes i tova-

Moles que hi havien pel mig de
la Platja.

Un cop tot escampat, es va
acabar la festa i eren més de
migdia quan al dia següent
encara s'estava posantordre per
la Platja i dins la caseta.

Es pensa que l'autor o autors,
podria haver estat una persona
que hagués fet serveis en
aquell lloc i que, per tal motiu,
tingués una clau. Está clar,
segons fonts ben informades, que
no forçaren cap entrada i que
per tant, la penetració fou fácil.

ZE/V
741. 	`/'\ 	

DOMEN1CO
TRATTORIA

OBERT TOTS ELS DIAS

BONES FESTES DE SAN PERE

RESERVES 63.31.55
PIZZES PER ENDUR-SE'N

	
PORT DE SOLLER

La actual dirección del

Restaurante

El Pescador
Si voleu menjar bé en es PESCADOR ÉS DIFERENT!!!

BONES FESTES
Reservas: 63 41 44 - 63 34 22 - 63 26 08

Es posen a la
venda les camisetes
de Sa Mostra

A un mes vista del
començament de la XIII edi-
ció de Sa Mostra, els com-
ponents de la comissió orga-
nitzadora es troben ja en
plena activitat.

Durant els darrers dies
han començat els treballs per
adequar les aules de l'Institut
de Formació Professional a les
necessitats dels 250 dansa-
dors i músics que enguany
prendran part a Sa Mostra.

Paral.lelament demà dis-
sabte durant tot el dia es posa-
ran a la venda a Plaça les
camisetes de Sa Mostra, els

beneficis de la qual es desti-
nen a cubrir el pressupost
d'aquesta edició que s'apro-
pa als nou milions de pesse-
tes. Enguany hi haurà dos tipus
de camisetes diferents, amb
l'estampació del detall del
cartell anunciador elaborat
per Francisca Martí i del
logotipus que s'estrena en
la present edició ideat per
l'empresa Fora Vila.

Juntament amb les cami-
setes es podran adquirir també
còpies del mencionat cartell.

Organització de Sa Mostra

Sa Mostra
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La Presidenta d'Unió Mallor-
quina Maria Antònia Munar, va
estar a Sóller aquesta passada set-
mana acompanyada per Cosme
Oliver, per fer una visita pro-
tocolaria als membres d'Unió
Mallorquina local, després de les
eleccions.

Segons la Batlessa Isabel Alco-
ver, Maria Antònia Munar ha anat
a cada un dels pobles a visitar
als seus afiliats després de les elec-
cions generals. Tot i que són ben
conscients de que, tan a Sóller
com a les altres bandes els resul-
tats no han estat els desit-
jats, Isabel Alcover va confirmar
que els membres locals d'UM,
estan molt animats i després de
la visita de la seva Presidenta s'està
posant en marxa el dispositiu per
crear el nou comité local i pre-

parar amb il.lusió la seva parti-
cipació en solitari a les pro-
peres eleccions autonòmiques
i locals.

Bel Alcover pensa que no
s'ha de rompre amb el PP

Era necessari parlar a n'Isabel
Alcover del rumor de ruptura de
pacte entre UM i PP, al manco a
nivell local. De tots és sabut que hi
han moltes persones, per part
d'ambdós grups, que pensen que
s'ha de trencar el pacte. Altres, una
minoria, pensen que no i que s'ha
d'arribar fins al darrer dia per tal
d'assegurem una estabilitat
política chis l'Ajuntament.

Per la seva banda, la Batles-
sa Isabel Alcover, va afirmar rotun-
dament que no vol rompre de cap
de les maneres el pacte subscrit
amb els populars i no vol fer-ho
per dos motius: el primer és per-

Política 

María Antònia Munar
s'entrevista amb UM local
preparen el nou comité

qué es presentaren plegats a unes
eleccions i es deuen al compro-
mís dels que els votaren ¡en segon
lloc, perquè ni ella ni Unió Mallor-
quina, a nivell local, han tingut
cap problema amb els populars.

Bel Alcover assegurà que a ella
ningú li ha dit que ha de rompre i
que els problemes de Palma són
molt diferents als dels pobles i molt
concretament als de Sóller.

Així doncs, sembla que hi
haurà estabilitat política entre
UM-PP per molta estona.

COLMADO
PEÑAS

Fruita i verdura de
primera per a la

bona cuinera

RESTAURANT
CA 'N BLANCO

CUINA MALLORQUINA

C/. Cetre, 16 - Tel!. 63 37 31
Enfront

ACADEMIA MAYFAIR
La única en Sóller

Director: Robin Danvers-Glasson

Infórmese sobre nuestras

CLASES GRATIS

C/. Born, n2 3 A - 1 2 lzda.
Tel. 63 41 49

ACADEMIA DE
IDIOMAS

—Francés

—Catalán

—Alemán

—Castellano

—Inglés

Clases de repaso y conversación
impartidas por nativos, en grupos
de 5 a 10 alumnos y particular

CENTRO DE REPASO
OTRAS ASIGNATURAS

—Matemáticas

—Historia

—Física - Química

—Geografía

—Lengua Castellana

—Catalán

—Ciencias Naturales   



Port

La batlessa creu que l'aparcament de la
Torre estará llest el primer de juliol

Creada
l'oficina
de
relacions
públiques
al Puig
Major

J.C.

Acaba de ser creada
l'Oficina de Relacions Públi-
ques a l'E.V.A 7-Puig Major

Segons ens ha informat
la mateixa oficina, el seu
responsable és l'Alférez
Adolfo Suárez Prieto,
especialista de la rama
sanitària.

A partir d'ara el seu com-
promís arriba, pel que fa
als mitjans de comunicació,
fins a difondre i coordinar
tota aquella informació que
pugui tenir res a veure amb
el Puig Major. De la matei-
xa forma, quan sorgesqui
algun esdeveniment que
les instàncies militars con-
siderin interessant per
la seva difusió, l'ofici-
na de R.R.P.P. s'encarre-
garà de fer-lo arribar als
mitjans periodístics.

SOPAR DE COMPANYERISME

Ex-alumnes col.legi SANT VICENÇ DE PAUL

Pizzeria RANDEMAR
Dia 10 juliol
Hora 21h.
Venda tiquets: PORT (Francisca Esteticienne Edifici EDEN PARC.

Telí. 63 35 57).
Sóller (BANUS C/ de la ROSA, 3. Telí. 63 28 73).

Embutidos Aguiló S.L.
CASA FUNDADA EN 1900	 N.I.E. 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)

Calle Luna,12 • Sóller
Mallorca - Tel. 63-04-47

FERRETERIA

CURSET DE NATACIÓ
JULIOL I AGOST.

Per informació dematí i capvespres
a partir de les 20 h. al n° 63 37 30

Veu local
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Des que l'Auntament signà el contracte
d'arrendament amb el propietari dels terrenys,
les obres de condicionament del futur aparca-
ment de la Torre del port, al costat del mini-
golf, s'estan realitzant a ritme molt lent.

En un principi s'hagué d'emplenar el solar
amb materials de rebuig i aquesta mateixa set-
mana s'havia de començar a nivellar la superfí-

cie. A més d'això, s'ha hagut d'eixamplar el por-
tell d'entrada perquè permeti el pas de vehicles.

El Ferrocarril
En aquests moments, l'ajuntament está espe-

rant que el Ferrocarril indiqui el tipus de semàfor
que cal instal.lar a la porta d'accés, a fi d'evitar
possibles conflictes amb el tramvia. Al mateix temps,
aquesta empresa ha de col.locar un doble ral a
les vies per tal de reforçarles, abans de procedir

a l'asfaltat del bocinet que travessa la via.

Senyalització i vigilancia
La batlessa ha expressat a Veu de Sóller el

desig que l'aparcament pugui entrar en funcio-
nament el primer de julio', per la qual cosa orde-
nará la col.locació de cartells indicatius tant a
l'interior com a l'exterior de l'aparcament. També
esta prevista la presencia d'una persona enca-
rregada de la vigilància dels vehicles.

Convocat el III premi
d'investigació en el
lleure i
l'associacionisme juvenil

Redacció

La Direcció General de
Joventut de la Conselleria Adjun-
ta a la Presidència del Govern
Balear ha convocat la tercera
edició del Premi d'Investigació
en el lleure i l'associacionisme
juvenil, en el qual poden par-
ticipar totes les persones físi-
ques i jurídiques residents
a Balears.

L'objecte de la convocatò-
r i a és motivar la investigació
en el camp del temps lliure,
difondre els treballs i expe-
riències dels darrers anys i
donar suport a noves expe-
riències en aquest àmbit.

S'han fitxatdues modalitats:
una escrita i, l'altre audio-
visual. Es concedirà l'únic
premi de 150.000 pessetes,
però si el jurat ho considera
oportú, es podrá concedir un
accèssit. El treball guardonat
será editat o publicat per la

Direcció General de Joventut.
El termini de presentació de

treballs finalitza el proper dia
30 de juliol. Les obres s'hau-
ran de depositar a la Direcció
General de Joventut o a les ofi-
cines d'informació juvenil.

Des de l'any 1990, la Direc-
ció General de Joventut poten-
cia la investigació en I ámbit
del Ileure, camp sobre el qual
manca documentació. En
aquestsentit, la Direcció Gene-
ral de Joventut pretén la difu-
sió de les experiències
dels professionals del lleu-
re dede Balears a través de la
publicació dels estudis sobre
les pròpies vivències.

[1 111 Premi d'investigació en
el lleure i l'associacionisme juve-
nil conjuga la motivació las pro-
fessionals per qué reflexionin en
estudis els seus coneixements
i l'ampliació de material docu-
mental per posar a l'abast deis
tècnics del Ileure.



El solleric Joan Bisbal podria obtenir-la

La Conselleria
atorgarà la
denominació
d'Agricultura
Ecológica

Actualment hi ha un total de quaranta finques
mallorquines a l'espera de ser inscrites en el Consell
Regulador estatal de l'Agricultura Ecológica (CRAE),
una de les quals és sollerica. En aquestes finques
s'obtenen uns productes que duen l'etiqueta del
Consell esmentat.

HOTEL
ESPLENDIDO

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 

Segons Carreteres, el Túnel
avança O metres diaris  

Redacció     

Segons hem pogut saber
de part del Departament de
Carreteres i de boca de la per-
sona que supervisa les obres
del Túnel, Francisca Campa-
ner, el túnel avança O metres
cada dia.

* Dilluns O metres.
* Dimarts O metres.
* Dimecres O metres.
* Dijous O metres.
* Divendres O metres.
* Dissabte i diumenge no

conten perquè no fan feína.
* Dilluns de l'altra setma-

na...

* Maig, 0'0 metres.
* Juny, 0'0 metres.
* Juliol, previsió de 0'0

metres.

*A l'any 2000 segurament
no avançaran ni O metres...                   
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Agricultura Obres Públiques     

La condició que es reque-
reix per ser agricultura ecoló-
gica és de no emprar pro-
ductes químics de síntesi ni
adobs que no siguin naturals.
Si una finca passa de fer agri-
cultura tradicional a fer-la
ecológica rep la denomina-
ció de "Finca en reconversió"
durant el temps que necessi-
ta per sanejar la terra i eli-
minar les restes de productes
químics.

El Ministeri d'Agricultura
está preparant un reial decret
que contempla la creació, a
les comunitats autònomes que
ho vulguin, d'autoritats i  òrgans
de control de l'agricultura
ecológica. Dins aquest espe-
rit, la Conselleria de les Bale-
ars ha constituit una Comis-
sió de desenvolupament i
assessorament que compta

Redacció

El passat 1 de ¡uny, en un
restaurant de Montuïri es va dur

a terme la cloenda dels cursos
d'agricultura que s'han impar-
tit en els municipis de Campos,
Escorca, Manacor i Mon-
tuïri.

Es varen lliurar 61 diplomes
als agricultors que acreditaren
l'assistència als cursos. Va lliu-

rar els diplomes el conseller
d'agricultura i pesca, Pere J.
Morey. Així mateix assistiren els

professors que impartiren les clas-

ses. El nombre de participants

amb la presència de les orga-
nitzacions professionals agrà-
ries de les Illes.

Molt laboriosa

Veu de Sóller s'ha posat
en contacte amb Joan Bis-
bal, l'únic solleric que es dedi-
ca, des de fa quatre anys, a
la producció d'hortolissa ecoló-
gica. Bisbal ha explicat que
té sol.licitada l'etiqueta i que
fa un mes rebé la inspecció
del veedor que ha de fer
l'informe previ.

Joan Bisbal ha expressat
les dificultats que comporta
aquest tipus d'agricultura:
"Has d'estar molt convençut
del qué fas, perquè duu molta
feina. En el conreu dels ame-
tlers és més fácil, perquè basta
substituir els adobs pasturar-
hi ovelles, però l'hortolissa és
molt més laboriosa".

deixà ben a les ciares el grau
d'acceptació d'aquesta ini-
ciativa de la conselleria i agrcii-
ren al conseller Morey l'interès
mostrat en l'organització i desen-
volupament dels cursos.

igualment s'han de destacar
els 40 alumnes que superaren
les proves per a l'obtenció del
títol d'Auxiliar Agrícola,
exàmens que es feren a l'esco-
la de Formació Professional
loan Taix" de Sa Pobla. Un alt
percentatge d'alumnes varen
ter constar el seu interés per con-
tinuar els estudis de FP de segon
grau.

Quaranta alumnes
superen les proves
d'auxiliar agrícola



El Centre de Salut "Serra la estat equipat pel Govern Balear. Ara l'INSALUD el posa en
nament i n'assumeix les despeses.

Els seus efectes
són purament
assistencials

Entra en
funcionamen
t la Targeta
Sanitaria

P. P.

L'entrada en servici
del Centre de Salut durà
aparellada l'entrada en
vigor de la targeta
sanitaria, que és una
tarja plastificada que
conté les dades perso-
nals i sanitàries de cada
individu. Això permet
que cada beneficiari
pugui disfrutar d'un
metge de capçalera dis-
tint.

La targeta sanitaria
no substitueix la car-
tilla médica tradicio-
nal, sinó que té uns
efectes exclussivament
assistencials. Per qües-
tions de jubilació, inva-
lidesa i d'altres aspec-
tes relacionats amb la
Seguretat Social,
seguirá vigent l'esmen-
tada cartilla médica.
L'obtenció de la targe-
ta sanitària és gratuïta.
Per tal d'aconseguir-la,
només cal presentar la
cartilla médica i el DNI
als serveis administrta-
tius del Centre de Salut,
abans del dia 30 de
julio'.

Els temes i les tècniques són molt variades dins l'art den Jaime
Colorao -pintura, escultura, serigrafia-. Són, senzillament, una

excusa per a contar, confessar, tot el que ell sent i sap.

Jaime Colorao no vol
parlar, sinó sentir, el que
són les execucions de l'art

Salvador

Al llarg d'aquests dies
i aquí, a la nostra ciutat, l'art
está d'enhorabona per
l'obertura d'un nou espai,
la galeria Romaní, per poder
donar mostra de tot el que
un home pot sentir des del
més íntim de si mateix.
Segons ens ha dit la res-
ponsable de la galeria, la
intenció d'aquest projecte
no és el guany de doblers
ni tampoc el d'entrar dins
una dinàmica, sense fre, de
mercaders de l'art. La
galeria vol fer una crida a
tots aquells artistes o mani-
festacions artístiques que, de
debe), creguin més en el dis-
curs de l'obra que NO en
el valor econòmic que d'ella
es pot treure.

Deslligar l'art dels
doblers i el sentit
materialista

Na Susanna, capda-
vantera d'aquesta propos-
ta, el que de veritat vol és
deslligar les mostres d'art
dels "muntatges folklò-
rics" d'una societat mate-
rialista que sols cerca una
inversió económica que NO
el valor artístic i humà de
l'obra d'art.

L'obra den Jaime
, Colorao

Tal volta el més destacat,
entre totes les declaracions
que ens va fer, va ser la seva

idea del que és fer decla-
racions. Al respecte va dir:
"Me aburre muchísimo teo-
rizar sobre temas a los que
dificilmente se les puede dar
un cuerpo teórico-práctico.
Para hacer esto ya tenemos
la ciencia. El arte, el sentir,
el intuir, el dar cuerpo a todo
lo que es absolutamente
subjetivo, es un acto o una
actitud que sólo se puede
vivenciar a solas y luego
compartirla en silencio. Si,
sólo tiene sentido hablar de
uno mismo, porqué con ello
lo único que hacemos es
hablar de todos.

En Jaime Colorao és un
home que está en contra de
voler trobar aquest sentit,
dins l'obra d'art, que el món
material on viu sempre i sem-
pre vol trobar. Es del paren
que totes les qüestions i m por-
tats -que tenen a veure amb
el més íntim de nosaltres
mateixos- no es poden reduir
a una definida explicació,
no ja concreta sinó correc-
ta del qué passa dins
l'esperit humà.

En Jaim,e pinta, fa escul-
tura i a més a més utilitza
molts altres mitjans artístics
que ell n.o es planteja el per-
qué ha" íd. Pinta de forma
honrada i sense cap tipus
de Iligams als dictats de la
moda. Pinta, ho fa bé, i
conta unes històries que, de
ben segur, C1 qualcú els
poden interessar. Ara, els
quadres ¡a fets, esperen el
diàleg amb la gent inte-
rassada en fer-ho.

Els beneficiaris de la Seguretat Social del Port disposaran d'un metge permanent a partir del mes de
juliol, que passarà consulta a la Casa del Mar.

- '•`•
ti	 V. ••,•''
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Vos desitjam unes
Bones Festes de

Sant Pere i
entretenguda
revetlla de
Sant Joan

Es Través
	

Telf. 63 13 49

MJUMMIEHIT HIMFOMVA 

Acudeixi a revisar el CENS ELECTORAL.

Del 23 de juny al 7 de juliol (ambdos inclosos)  estaran
exposades les llistes Electorals a l'oficina d'Informació (plan-
ta Baixa) perquè tots els ciutadans puguin comprovar la
seva inscripció en el Cens Electoral i fer les reclamacions
pertinents.
Si no figura en el Cens Electoral no podrá exercir el seu
dret de vot en els propers processos electorals.

Sóller, 23 de juny de 1993.

LA BATLESSA,

mig 4;•P',40•Filtz:IbC -I

MERCERIA - LLENCERIA

Rebaixes en tots els articles d'un 10 a un 40%

BONES FESTES DE SANT PERE

C/. Església, 6
	

Telf. 63 41 85 
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Dilluns, dia 28 de juny, entrará en servici el nou sistema organitzatiu del Centre de Salut "Serra
Nord", que engloba els nuclis de Sóller, Dei& Fornalutx i el Port. L'obertura del Centre de Salut

comportará algunes modificacions importants que afecten particularment al funcionament del règim

assistencial que s'ha seguit fins ara. Per tal de donar a conèixer aquestes novetats, Veu de Sóller s'ha
posat en contacte amb el responsable de l'Atenció Primeiria de l'INSALUD, el doctor Josep Pomar

Reynés, qui ens ha explicat l'abast d'aquesta reorganització.

Segons el doctor Pomar,
l'INSALUD s'ha fet cárrec de
les despeses generals del
Centre de Salut (aigua,
eléctricitat, telèfon, neteja,
etc.) des del passat mes
d'abril i, a partir del primer
de juny, incorporó com a per-
sonal propi els tres adminis-
tratius que fins aleshores
tenia contractats l'Ajunta-
ment.

Per al doctor Pomar, la
reforma té com a objectius
consolidar un equip d'aten-
ció primària que realitzi acti-

vitats en equip, que ofereixi
una assistència més com-
pleta a la població i que orlen-
ti la seva feina cap a la pre-
venció de malalties.

L'equip professional

L'equip mèdic estará inte-
grat pels mateixos profes-
sionals que hi ha ara Bonet,
Gil, Mas, Salord - als quals
s'hi afegiran els titulars de
Fornalutx i de Deià, Santia-
go Camós i Javier Peris, i el
pediatra doctor Yakabi.
L'equip es completará amb
cinc infermeres, una coma-

re i tres administratius. El coor-
dinador del grup será el doc-
tor Santiago Camós.

Metge de capçalera

Com a conseqüència de
la incorporació dels metges
de Fornalutx i de Deià,
s'haurà de procedir a la
modificació de la quota de
cartilles assignades a cada
un d'ells. Per aquest motiu,
alguns dels beneficiaris de
la Seguretat Social sofriran
un canvi del metge de capça-
lera que han tengut assignat
fins ara.

Assistència més
completa

L'equip mèdic, amb
d'INSALUD, ha adoptat
serie de mesures dirigides
millorar l'atenció primaria al
pacients:

Els sis metges passaran cor
sulta diàriament a Sóller
Els de Deiá, de Fornalutx i de
Port ho faran a primera horc
i després es desplaçaran
les respectives poblacions pe
continuar-hi la consulta.

Endemés d'això, tots el
metges passaran consulta e
capvespre al manco un dic
per setmana.

Duranttotel temps que pas
sin consulta, cada metg€
comptarà amb la presencia
l'ajut d'una infermera.

Per tal de revisar els caso:
clínics específics i mantenir
se al dia, l'equip mèdic rea

litzará setmanalment ses-
sions d'interconsultn entre
ells i podran comptar amb la
presencia d'especialistes que
es desplaçaran de Ciutat.

Prevenció de malalties

Una de les responsabilitats
més importants de l'equip
mèdic será la d'orientar la seva
feina cap a prevenció. Per tal
d'aconseguir-ho, s'iniciará un
arxiu d'historials clínics
deis pacients que estará ubi-
:at al propi Centre de Salut
, al mateix temps, es posa-

-an en marxa unes pautes de
iiagnóstic i de tractament
Jniforme de les malalties.

A més d'això, s'iniciaran
J na serie de programes d'acti-
vitats preventives. Els pro-
grames que es posaran en
marxa immediatament i que
seran susceptibles de ser

ampliats o modificats, són els
següents:

1) Cada cinc anys, tota la
població passarà per unes
exploracions mínimes per a
la detecció d'aquelles pato-
logies fàcilment localit-
zables: diabetes, tabaquis-
me, vacunacions, hipertensió
i prevenció del cáncer.
Enguany es comencará a
explorar aquelles persones
nascudes els anys acabats en
3 i en 8.

2) Vacunació antigri-
pal generalitzada, tenint en
compte les edats i els factors
de risc de cada pacient.

3) Vacunació contra
l'hepatitis B per als grups
de majar risc com són els pro-
fessionals sanitaris, els que tre-
bailen en activitats propenses
a les ferides, els homosexuals
i les persones sexualment pro-
miscues.

El Port
disposarà de
consulta
médica diaria

Una de les millores
més interessants de
l'entrada en funciona-
ment del Centre de Salut
és l'incrementd'assistén-
cia primaria als pacients.

Durant aquesta set-
mana, l'INSALUD está
realitzant obres a la part
posterior de la Casa del
Mar del Port, amb la
finalitat d'habilitar-hi un
despatx per al metge i
un altre per a l'inferme-
ra. Les obres avencen a
bon ritme, i el contratista
ha assegurat que esta-
ran Ilestes dijous de la
setmana que ve.

Tot d'una que els des-
patxos estiguin acabats
i amoblats, el Port de
Sóller comptarà amb la
presencia del doctor
Bonet, que hi passarà
consulta diàriament, aju-
dat d'una infermera.

A més d'això, está
previst que el primer de
julio' hi comenci a visi-
tar el metge que anual-
ment assigna l'INSALUD
als desplaçats de la
Seguretat Social. No
obstant això, la presèn-
cia d'aquest metge
podria desaparèixer els
anys vinents.

Fornalutx i Deià

Tant a Fornalutx com
a Deià, la novetat més
important consistirá en
la preséncia dierria d'una
infermera mentre duri
la consulta del metge.

Art

El manteniment i el personal administratiu ja són de l'INSALUD

Dilluns entra en funcionament el Centre o Salut "Serra Nord"



Festa de St.Pere
El Port de Sóller celebra

les seves festes patronals. Res-
pecte a les cerimònies reli-
gioses, dilluns dia 28 a les
21 hores, hi haurà la processó
de St.Pere per dins el Port. I
dia 29, festa de St.Pere,
l'Eucaristia será a les 12
hores, presidida per
Mn.Mateu Tous, rector soli-
dari, recentment ordenat pre-
vere.

I Festival de la can«)
testimoni

Denle] dissabte, el grup
musical Set de Viure partici-
pa en el I Festival de la cançó-
testimoni, que es celebra a Lluc
a partir de les 19 hores,
organitzat per la Parró-
quia St.Francesc de
Paula, i que té com a lema:

"A 4 hores", a favor del
poble de Rumania.

Un ambient diferent
Galeria d'Art

C/ Isabel I I, 23 - Telf. 63 40 31 - Sóller

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.' Antonia Far Sastre
(N'Antònia Alaronera)

que falleció en Sóller, el día 19 de
Junio de 1993

A LA EDAD DE 89 AÑOS

Casa mortuoria: Callejón Can Pauet.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Antonio Vicens Coll
(L'amo en Toni de Balitx)

que falleció en Sóller, el día 18 de
Junio de 1993

A LA EDAD DE 80 AÑOS

Casa mortuoria: C/. Celler, 15.

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Guillermo Ripoll
Casasnovas

que falleció en Sóller, el día 22 de
Junio de 1993

A LA EDAD DE 74 AÑOS

Casa mo rtuoria: Torrentó Can Creueta (Can Estela).
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Veu gastronómica

Randemar, un lloc, on
la història d'un edifici
es barreja amb la bona
història d'una cuino

Redacció

En Toni Oliver, un ¡ove
empresari que crea i creu- per-
qué té capacitat d'idees- amb
els bons ambients per gaudir
d'uns inoblidables moments
gastronòmics és, avui per avui,
el responsable d'un dels locals
més acollidors i atractius
per tastar o degustar algu-
nes de les especialitats impor-
tades des d'Itàlia.

En Toni, que no ha fet sinó
agafar el relleu que els seus
pares -que tenen una !larga
experéncia dins el món de
l'hosteleria- li han donat, no vol,
en la mesura dels seus possi-
bles, decebre a ningú, i molt
menys, als clients que han
depositat una confiança en el
seu local

Sempre hi ha un 9ran
ventall de suggerencies

Una de les coses que més
ens potcridar l'atenció, d'aquest
lloc, és la gran movilitat que té
la carta de plats. Cada quin-
ze dies es solen canviar, com
atenció als clients, les sug-

geréncies i especialitats de
la casa, per la qual cosa, anar
a Randemar no és anar sem-
pre alió mateix, és triar sem-
pre, una bona opció.

Les especialitats i els
clients

Un dels pilars més impor-
tants d'un bon restaurant és la
cuina i els directors de la matei-
xa. El xef de Randemar, per
professionalitat i respecte als
bons tastadors, anar fins a Itá-
lia per aprendre els bells secrets
de la bona pasta i la cuina ita-
liana, això, i tata la imagi-
nació que posen a Ran-
demar, a més a més de les
moltes atencions per part de
tot el personal, és l'únic secret
que tenen per poder estar entre
els millors establiments del Port.

Seria impossible poder nom-
brar la qualitat i quantitat de
plats que és imperdonable no
tastar, per la qual cosa, anar
a Randemar (que está oberta
a tothom, doncs els preus són
també per a tothom.), i gaudir
d'unes fines pastes, unes fres-
ques carns o un bon peix i tot

La façana de
Randemar té poca
"randa" de local
agressiu, lleig i poc
respectuós amb l'entor.
Un clar exemple del
que hauria de ser una
primera línia per a
embellir la imatge
donada als turistes.

això regat amb un bon vi i des-
prés, desembafar-se amb un
deliciós postre o gelat fet a casa,
això és un luxe, que sens
dubte, els sollerics es poden per-
metre.

Avisos Eclesials

AJUNTAMENT DE SÓLLER
RECAPTACIÓ

RECORDATORI DE TERMINI DE COBRANÇA
PERÍODE VOLUNTARI 

Es recorda que el darrer dia de cobrança en perióde voluntari de
l'impost de recollida domiciliària de fems, corresponent al primer
semestre de 1993 i dels arbitris municipals (anuals), finalitza el proper
dia 30 de juny.

Per a la seva comoditat i per evitar  llargues esperes, es recomana
que no esperi el darrer dia de cobrança per fer el pagament dels seus
Imposts. Les oficines de recaptació, situades en el primer pis
d'aquestes Cases Consistorials, restaran obertes al públic els dies
laborals (excepte els dissabtes) des de les 9 1 30 hores fins les 1330
hores

També es recorda que a partir del dia 1 de juliol els rebuts no
pagats tendrán un recàrrec del 20 per cent del deute.

PER A LA SEVA COMODITAT, ELS REBUTS ES PODEN
DOMICILIAR A QUALSEVOL ENTITAT BANCÀRIA.

NOTA: AMB MOTIU DE LA MECANITZACIÓ ES FA NECESSARI
QUE ES DUGUI EL DARRER REBUT, PER AIXÍ LOCALITZAR EL
NOU AMB MAJOR RAPIDESA I EVITAR POSSIBLES ERRORS.



Sense dificultats i practicament sense oposició 

Toni Pinya Campió
d'Espanya!

Joan

Imparable, amb una
moral de ferro i una prepa-
ració meticulosa, progressiva,
especifica i immillorable de
cara als tan ansiats Títols
Mundials dels 100 i 200
metres.

Amb aquestes perspecti-

El públic aixecats dels
Seients aclamava al
solleric

Emperó la millor actuació,
la millor cursa de les ¡orna-
des, fou, indubtablement, la
prova de relleus 4 X 100,
a la que el públic aixecat dels
seus seients ja delirava d'emo-
ció.

Com ens
havia

promés no
es

conforma
amb pujar
al més alt
del podi.

Arrasa en
les tres

proves en
que

participa i
torna amb

el Títol
Nacional

dels 100 i
200 metres.

ves, no podia ser d'altra mane-
ra. El nostre Campió Mun-
dial no tingué rivals, prac-
ticament no es tingué que
esforçar gens per aconseguir
els dos Títols Nacionals dels
100 i 200, als Campionats
d'Espanya, disputats el pas-
sat dissabte a Burgos, dins una
pista de forte] de les més len-
tes de tota la península Ibé-
rica.

El dissabte el matí disputó
les proves eliminatòries i les
finals dels 100 metres, a les
que s'imposà clarament, i el
capvespre les eliminatòries i
finals dels 200, a les que tam-
poc tingué rivals.

Als 100 metres acon-
seguí la Medalla d'Or amb
un temps de 11"3, seguitd'un
atleta de Gijón amb 12"3.

Als 200 metres tornó
pujar al més alt del podi, amb
un temps de 23"7, mentres
que el segon classificat, en
Bustamante de Sevilla, inver-
tia 25"2.

Canyellas fou el primer atle-
ta Balear en sortir, tinguent
una bona actuació, però no
així els dos següents rellevis-
tes, en Rapado i en Garcia,
que detingueren bastant la
cursa donant el relleu al
solleric amb uns qua-
ranta metres de desa-
vantatge. Antoni que no
s'havia tingut que emprar a
fons a les dues proves ante-
riors el donó] tot en aquesta.
Amb una progressió i
una remontada brutal
increïbles aconseguí
entrar quasi amb el
mateix temps que el
representant d'Euskadi.
Si la prova hagués tingut
nomás dos o tres metres més,
hauria tornat amb el ter-
cer Títol dins la butxaca.

Els illencs es tingueren que
conformar amb el Sub-Cam-
pionatd'Espanya, amb un
temas de 48"3, mentres que
els nous Campions, Euskadi,
es classificaven amb 48"2.
València recollí la Medalla de
Bronze.

Nota del C.F. Sóller
Quedan expuestas y a disposición de los socios y

del público en general las listas de socios del club en
los locales de La Unión y del Círculo Sollerense desde
el día 23-06-93 hasta el 02-07-93.

La Junta Electoral

Aguda, Bestard i Colom es col.loquen al davant de la Junta Gestora.

En presència d'una cm- Pep Aguiló demana la

quantena de persones, a les paraula

21,15 de dimarts passat es
declaró oberta l'assemblea El directiu Pep Aguiló digué

eu espornva
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Sorpresa! En Pep Aguiló
agafa provisionalment les
regnes del C.F. Sóller

Atletisme

Bielet

Dimarts d'aquesta
setmana es celebró
per segona vegada
l'assemblea
extraordingria de
socis del C.F. Sóller
per intentar trobar
una junta gestora. En
Pep Aguiló es posà al
capdavant com a
president, que
comptarà amb l'ajut
de Joan Llorenç
Colom, Antoni
Burgos, Joan
Marroig, Bernat
Bestard, Andreu
Marroig i tots els
responsables del
futbol base de Sóller.

extraordinària del C.F. Sóller,
que havia quedat pendent
dues setmanes abans en els
punts segon, tercer i quart.

En primer lloc el secreta-
ri dona un repàs a l'assem-
blea anterior i explicó que
el punt primer havia quedat
aprovat, però quan es reme-
té l'acta a la Federació sense
haver aprovat els tres punts
que mancaven, aquest orga-
nisme ordena que es tornas
celebrar l'assemblea.

Seguidament s'entra en
el segon punt i es demanà
que qualque soci es feia
càrrec de l'equip. Després
d'alguns minuts de mutisme
per part dels presents,
sol.licità cinc persones que
es volguessin fer càrrec de
la junta gestora.

que aquests dies havia parlat
amb una sèriedegenti Ii havien
comunicat que es farien càrrec
de l'equip, inclòs el futbol
base, sempre que haguessin
tornat una resposta abans de
dilluns. Alguns afeccionats
demanaren els noms d'aques-
tes persones però preferí guar-
dar l'anonimat.

Es constitueix la Junta
gestora

Aclarits alguns dubtes per
part dels presents, el secreta-
ri Joan LL. Colom digué que
estava disposat a continuar en
el seu càrrec. Acceptada la
proposta, la ¡unta gestora es
completó amb Josep Aguiló
com a president, Antoni Bur-
gos iJoan Marroig com a vice-
president, Bernat Bestard com
a tresorer i Andreu Marroig
com a comptable. Com a
vocals es presentaren tots els
responsables del futbol base.

Es constitueix la Junta
electoral

A continuació i per indi-
coció del secretari es procedí
a la constitució de la Junta elec-
toral, que sera la responsable
d'organitzar i vigilar el procés
electoral per formar una Junta
Directiva. D'entre els presents
foren elegits cinc voluntaris i
d'altres cinc suplents.

Dates del procés
electoral

A continuació la Junta elec-
toral prengué la decissió que
les Instes electorals estaran
exposades des del dimecres
23 de juny fins al divendres
dos de juliol. A partir d'aques-
ta data, s'obriró un període
de reclamacions de tres dies
i, a partir del dia nou de juliol
i fins al dia 18 es podran pre-
sentar les candidatures. Sigui
quin sigui el nombre de can-
didatures que es presentin, el
president haurà de ser elegit
el 24 de juliol.

Futbol III Divisió



a TORNEO DF FUTBITO
Fli:RMIN MILLON
1-3ELLAS 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 pEHARÁ POR SORTEO.
AL MEJOR DE TRES PARTIDOS
LA FINAL SE HARA AL MEJOR DE TRES PARTIDOS.
3o Y 4o PUESTO A UN PARTIDO.
LOS RESTANTES SE JUGARAN EL 5o Y 6o PUESTO A PARTIN,DIRECTO.

PR 1- MIO 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 GMANTIZADOS
MAXIMO 15 PARTIDOS

INSCRIPCION POR EQUIPO 8.000 PTAS
RAZON BELLAS PISTAS TEL, 633752

Ningú es vol fer càrrec de "la nau"

El regidor d'esports,
cerca un President
al C.F. Sóller
Baixàrem de categoria ?

- - K7a, - -

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

PIZZAS PARA LLEVAR

Carnicerías

CA 'N MATARINO C.B.
VOS DESITJAM
BONES FESTES

Alquería del Conde, n°21 - Telf. 63 08 87
Jerónimo Estades, n° 7 - Telf. 63 18 92

Jaime Torrens, n° 13 (Puerto) - Telf. 63 05 91
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Futbol Tercera Divisió

Bielet

Toni Burgos, actual regidor
d'esports de l'Ajuntament solle-
ric, el passat dijous vespre con-
vocó una reunió a la Sala Magna
de l'Ajuntament; de les 58 per-
sones citades n'acudiren 38 (èxit
de convocatòria).

El senyor regidor, en primer
lloc, donó un repàs a l'actual
situació del C.F. Sóller, des-
tacant que altres vegades havia
existit aquest mateix problema
però que el trenta de juny ara
está molt prop i aquesta situa-
ció s'ha d'arreglar quan abans
millor; Burgos explicó que ell i
degut al càrrec polític que

té no pot ser President del club,
però que ajudaró en tot el pos-
sible a la nova Directiva.

Quasi tots el del futbol
estaven presents

Els entrenadors i directius del
futbol base estaven a la sala,
Andreu Pons fou qui parló en
primer lloc (entrenador de futbol
base), dient que el C.F. Sóller
ha estat una mala mare pel fut-
bol base i destacó que els equips
s'han de nodrir de la cante-
ra i que ara és un bon moment
per començar de zero.

El senyor Mació Estades mani-
festó el seu acord i recolçament

començar la temporada i que ni
tan sols hi ha porter.

També varen participar-hi afi-
cionats com n'Isidre Prats que
digué si es pot començar la tem-
porada a tercera divisió amb la
plantilla que ha acabat la tem-
porada i demanà: on es troben
els 14 milions per cobrir el pres-
supost.

Ramon Socíes present a la
reunió va prendre la parau-
la i matitzet que de moment, es
cercava una Junta Directiva que
es fes càrrec del club i que des-
prés, la Directiva ja decidiria a
quina categoria ha de jugar
aquest.

La majaría dels
presents, estaven
d'acord amb que el club
devalli de categoria

El senyor Pedro Páez degut

Antoni Burgos molt
preocupat pel
"nostre C.F. Sóller".

a que la majoria dels presents
sols discutien de si es pot o no
cobrir el pressupost, matitzó que
si no hi ha deutes la Directiva
que entri ja triará el que vul-
gui.

El regidor Toni Burgos
demanà als 38 presents si qual-
qú es volia presentar i ningú
digué que si; el senyor Juan
Cabrer digué que no entenia
perquè havia d'haver una Direc-
tiva per l'equip de tercera i una
altre per futbol base, sent recol-
zada l'idea d'una sola Direc-
tiva per tots els presents.

Un ex-entrenador del
C.F. Sóller també dona
la seva visió

['ex-entrenador del Sóller
Amador Puig digué que ell
estava disposat a ajudar a la
nova Junta però que no es vol
posar al davant del club matit-
zant que s'ha de tenir clar si
vallo pena estar a tercera divi-
sió o no. L'ex-President Gaspar
Cortés, digué que ell havia estat
5 anys presidint i que no ho
podio tornar ser, però que
ell proposava al senyor Toni
Oliver ja que sap molt de
futbol o que era la perso-
na més apropiada, el sen-
yor Oliver va refuar el càrrec.

Damunt les 22'30 hores, una
hora i mitja després de
començar la reunió es donó per
acabada, quedant emplaçats
tots els presents a l'assemblea
de socis de dimarts dia 22.

En definitiva, tothom está dis-
posat a ajudar perá ningú es
vol fer càrrec de la nau.

a les paraules de n'Andreu. Des-
prés parló l'actual entrenador del
C.F. Sóller, explicant que només
queden 14 o 15 jugadors per



Ambient i emoció al máxim. Els barcelonistes a "tope". Grócies al Tenerife es repetí la història per
segona vegada.

La Plaça vestida blaugrana

El Barça Tri-Campió
Joan

Després de presenciar els emo-
cionants partits d'infart, en el Canal
Plus, agafàrem les nostres bicicletes
per anar a relaxar-nos, a rodar tran-
quil.lament un parell de quilòmetres.

Quin ambient... quina sorpre-
sa  111 Qué passava a la Placa
? Será Sant Bartomeu...? és Sa Mos-
fra...?

NO!!! Eren els seguidors del

Demà es
disputará
el "Trofeu
Sant Pere"

Joan

Demà, dissabte, amb sor-
tida del Moll dels Pescadors,
a les nou del matí, es dispu-
tará el Trofeu Sant Pere
de Caca Submarina, de
carácter social, entre el Far

de Punta Grossa i So Fora-
dada.

La competició está previst
que duri fins a les tres del cap-
vespre, fent-se la pesada del
peix agafat a les quatre i mitja
en el Nautilus, seu de l'enti-
tat organitzadora de la prova.

Carrer de Sa Mar, 24 telf. 63 07 96

¡¡ AQUEST ESTIU NO PASSI CALOR!! 

A Can Cabot Ii oferim les millors marques d'acondicionadors
d'aire domèstics.
Com sempre amb la millor relació qualitat / preu, i la garantia
d'un servei tècnic de post-venda, ràpid, eficaç i propi.

FUThStal »oca sétoyo
Saludar Cuwal

Cofa Submarina

Resultats de la cinquena
jornada i classificació:
Grup A
Caf. París 1 Autos Lladó 19
Prosperitat-2 5 l'Horta 6
Els Margers 1 H. Es Port 0 (no presentar)
Rock & Gol Dragons (ajornat)

JG E PGFGC P
1. Rock & Gol 4 4 0 0 30 9 8
2. l'Horta 5 4 0 1 28 16 8
3. Els Margers 5 3 1 1 12 9 7
4. A. Lladó 5 2 0 3 40 13 4
5. Prosperitat-2 5 2 0 3 35 23 4
6. Dragons 4 2 0 2 13 19 4
7. Caf. París 5 1 1 3 14 49 3
8. H. Es Port 5 0 0 5 7 41 0

Grup B
Esportiu 7 Almogavers 6
Kaiserlauten 6 Rayo l'Horta 8
Ca n'Antuna 3 Puig Major 3
Can Mas-Tentol Conf. Port. (ajornat)

J G E P GF GC P
1. Esportiu 5 5 0 0 50 16 10
2. Ca n'Antuna 5 3 2 0 57 9 8
3. Almogavers 5 3 0 2 37 12 6
4. Rayo l'Horta 5 3 0 2 15 26 6
5. Puig Major 5 2 1 2 38 19 5
6. Can Mas-Tentol 4 0 2 2 11 18 2
7. Kaiserlauten 5 0 1 4 15 36 1
8. Conf. Port 4 0 0 4 6 93 0

Esportiu líder destacat
A.S.

Finalitzada la cinquena jor-
nada l'Esportiu encapçala el
Grup B en solitari, després de
guanyar als Almogavers, un dels
aspirants al Títol.

Els partits Ca'n Mas - Tentol,
Con firmació Port i Dragons Rock
& Gol foren ajornats per acords
entre els equips i l'organització
del Torneig.

Al conjunt d'Autos Lladó l'orga-
nització l'ha sancionatamb la reti-
rada dels punts guanyats als par-
tits en que presentó un federar.
Són en total 4 punts, no obstant
Autos Lladó segueix en quar-

ta posició i amb moltes pos-
sibilitats de passar a la
següent fase del Torneig.

L'Hostal Es Port, equip cuer del
Grup A, no es presentó. Per tant,
segons les normes del Torneig se
li ha de restar un punt. Per aquest
motiu ha deixat de ser el primer
classificat al Trofeu de l'Esportivi-
tat.

El jugador Vicente Bisbal (Ca
n'Antuna) ha estar sancionar amb
dos partits (un dels quals ja ha
cumplir en aquesta jornada cin-
quena) per una tarja vermella, i
Diego Castillo (L'Horta) amb 1 par-
tir per l'acumulació de 4 targes
grogues.

Es comencen a clarificar les primeres posicions. Els col.legues
de l'Esportiu capdavanters del Grup B.

VINENTS PARTITS:

Els partits prevists per avui, divendres, són els següents:

19'30 hores: Esportiu - Ca n'Antuna.
20'30 hores: Prosperitat 2 - H. Es Port.
21'30 hores: Rock & Gol - Cafeteria Paris.
22'30 hores: Kaiserlauten - Confirmació Port.

Futbol 5 en Pista 
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BARÇA, potser els mateixos de l'any
passat...?No!!!també n'hi havia
de petitons... això vol dir que crei-
xen...

Com gaudien... banderes, cami-
setes, bufandes, cares pintades...,
crits, renou, cançons...

Ens tinguerem que aturar forço-
sament, l'ambient era indescriptible,
l'emoció arribava als límits, producte
de l'encisador gol de l'estrella del
dia, n'Stoichlkov, i de la derro-

ta merenga, davant el Tenerife, en
el Heliodoro Rodríguez, que deixà
al club madrilista una altra vegada
sense el Títol de Lliga (es repetia la
història per segona vegada).

Més de dos-cents sollerics cele-
braren de debò aquest  històric ter-
cer Títol consecutiu fins a aires hores
de la nit, feren bulla i, com de  cos-
tum, el passaren molt bé.

Aquests barcelonistes són
imparables !
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Tir de Fono

Bartomeu Coll
Manuel Guerrero
foren els grans
triumfadors

Manuel Guerrero, uno vegada més, al més alt del podi, seguit d'en Guillem Coll i en Nicolás García

Joan

La flor i nata dels foners
illencs, quaranta -dos parti-
cipants, entre ells els actuals
Campions de les Balears, i
l'equip local que aconseguí
la Medalla d'Argent en
aquesta mateixa prova, es
reuniren, un any més, en el
Camp de Futbol del Port de
Sóller, pera disputar la clós-
sica tirada sollerica anual,
puntuable pel Campionat de
Mallorca, que aquest any
es disputava amb motiu del
XXV Aniversari del Club
Ciclista "Defensora
Sollerense", organitza-
dor, conjuntament amb
l'Ajuntament de Sóller
i la Federació Balear de
Tir de Fona d'aquesta
matinal esportiva.

Dones i nins feren dues
rondes de dues tirades a 15
i a 30 passes, mentres que
els homes feren els matei-
xos llançaments a 30 i 60
passes.

CATEGORIA D'HOMES

Esperat triomf del llosetí
Joan Guerrero dins la cate-
goria absoluta, amb un total
de 2 dianes i 5 taulers, sent
aquesta la classificació:

1.-Joan Guerrero (Llose-
ta), 12 punts.

2.- Cristòfol Cuenca (Llo-
seta), 9 punts.

3.-Diego Camuñas (Cam-
panet), 6 punts.

CATEGORIA DE DONES

Cinc punts aconseguí na
Teodora Muñoz de Consell,
en un emocionant final amb
la veterana Antònia Reynés
de Campanet, que quedó

només a un punt.

Aquesta fou la classifica-
ció:

1.- Teodoro Muñoz (Con-

se!!), amb 5 punts.

2. -Antònia Reynés (Cam-
panet), amb 4 punts.

3.- Elena Bueno (Lloseta),
amb 3 punts.

4.- Antònia
Cerclà (Búger),
amb tres punts.

NINS
FEDERATS

Els al.lots
federats, a
pesar de no
desentonar, es
tingueren que
rendir davant la
classe i catego-
ria del solleric
Bartomeu
Con, de Ca'n
Sec, que a
pesar de pun-
tuar separada-
ment dins la
categoria local
no federada
aconseguí cla-
ramente' triomf
absolut dins

aquestes edats.

Aquesta fou la classifica-
ció:

1. - J. Antoni Montiel (Llo-

seta), 4 punts.
2.- David Gómez (Llos

ta), 4 punts.
3.- Pere Raja (Lloseta),

punts.
4.- J. Caries Martin (LI(

seta), 4 punts.
5.- Mario Ruben (Palma,

1 punt.

ESCOLARS LOCALS

Clara i inesperada vict
ria d'en Bartomeu Coll Plaza
amb un total de 3 taulers (
punts), seguit per un no meny
inspirat Roberto Coca, am
4 punts (quatre taulers a 1.
passes).

HOMES LOCALS

Triomf d'en Manuel Gue
rrero, a pesar de la seva
sió a l'espatlla, que nomé
li va permetre aconseguir
punts (2 taulers a 30 passe
i 1 a 60), seguit d'en Gu
Ilem Coll amb 3 punts (1 ta
ler ¡ 1 diana a 30 passes)
auténtica revelació (com e
seu germà) dins aquestc

Renyida Iluita dins la categoria femenina federada. Triomf de la simpática Teo
Muñoz, seguida d'Antònia Reynés i Elena Bueno.

El nostre Regidor d'Esports Antoni Burgos no ens deixa de sorprendre. Quin estil... quina classe... i a més quasi encerta a la diana. En Toni, una vegada més, no es
conformó treballant per l'organització de la prova i es sumó als participants locals, disfrutant de debò en aquesta matinal esportiva de tir de passetja.



categoria.

El tercer lloc l'ocupa en
Nicolás Garcia, de l'estanc
del carrer de Sa Lluna, al que
la sort no acompanyó en
aquesta jornada, aconse-
guint només dos punts (1
diana a 30 passes).

A destacar dins aquesta
categoria la participació del
Regidor d'Esports de l'Ajun-
tament solleric, Antoni Bur-
gos, que a pesar de no acon-
seguir cap punt, demostró el
seu domini de la bassetja i
les seves bones condicions
fisiques.

Els al.lots federats disfrutaren de debò, a pesar de que foren
derrotats pel solleric Bartomeu Coll.

LLIURAMENT DE
PREMIS

L'acte de cloenda i lliura-
ment de premis va estar pre-
sidit pel President de la Fede-
ració Balear de Tir de Fona
Mateu Canyelles, el Presi-
dent de la Comissió d'Esports
de l'Ajuntament solleric Anto-
ni Burgos i el President del
Club Ciclista "Defensora Solle-
rense" Jaume Oliver.

A destacar que a més dels
premis estipulats al reglament
de la prova fou lliurada, per
l'Ajuntament de Sóller, una
medalla commemorativa a tots
els participants locals (un total
de 14).

Joan Guerrero, germà
del solleric Manuel
Guerrero, guanyador
absolut a la categoria
d'homes.

Indubtablement en
Bartomeu Coll, de Ca'n

Sec, fou la revelació
local, imposant-se
inclús als federats,
seguit pen Roberto

Coca, del Port de Sóller.

Paseo La Playa d' En Repic - Tel. 63 14 06
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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 comptat.
Antiguitats Antoni de sa
Coma (Jeroni Bisbal). Carrer
del Vicari Pastor, 8. Telf.
63.08.65 i 63.07.68.

GAS-OIL pera calefacció
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 i tercer de
BUP. Telf. 63 32 16 ò 63
1398.

ESTUDIANT UNIVERSI-
TARI s'ofereix per fer clas-
ses de repàs (llatí, català,..)
interessats cridau al 63 23
76.

VENDO ATICO en Palma,
c/ Eusebi Estada. 100 m2
de piso y 40 de terraza, 4
dormitorios (2 dobles y2 indi-
viduales), 2 baños, calefac-
ción. Precio: 9.000.000
opción aparcamiento. Telf.
63 18 75.

SE VENDEN APARCA-
MIENTOS en calle del Mar.
Inmobiliaria Villalonga. Telf.
63 14 04.

ULTIMO PISO en Edificio
Las Perlas, 110 metros cua-
drados de super-lujo, con vis-
tas panorámicas en la boca-
na 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.

ESTUDIANT DE FILOLO-
GIA fa classes de I latí, català,
llengua castellana i anglès.
Tots els nivells. Telf. 63 07
74.

UNIVERSITARIA FA GAS-
SES de repàs d'EGB i BUP,
català i llatí (segon). Telf. 63
31 41.

CERCAM AL.LOTA O
JOVE de 21 a 35 anys com
a representant comercial.
Telf. 63 30 91.

ESTUDIANT DE BUP fa
repas a nins de primera
etapa d'EGB. Informes telè-
fon 63 08 75.

TECNICA ADMINISTRA-
TIVA fa classes de repàs
d'EGB i administratiu fins a
primer grau. Telf. 63 2956.

SE DAN CLASES DE latín
de 2 de BUP. Llamar al 63
29 68, a partir de las 21'00
horas.

ES FAN CLASSES DE
REPAS D'EGB i primer de
BUP, preu econòmic. Telf. 63
31 52.

VENC HONDA NSR
125, 10.000 km, preu
325.000. Telf. 63 13 49.

VENDO CASA en Alque-
ría del Conde, con jardín y
tres habitaciones. Precio a
convenir. Telf. 63 10 76.

VENDO CASA de piedra,
reformada. 3.500 metros de
terreno, con agua y eletrici-
dad. Acceso directo. Telf. 63
10 76.

Celler
.:•L~ ..),./c1' es

-4 11) o rt
Vos ofereix la tradicional cuino
Mallorquina amb alberginies

farcides Llom amb col, calamars
farcits, frit mallorquí, cargols, pa

amb oli i trempons i al mateix
temps aprofita per desitjar-vos

unes Bones Festes

Antonio Montis, s/n - Teléfono 63.06.54

PUERTO DE SOLLER

MALLORCA

PETITS
ANUNCIS 
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Taula rodona sobre
indumentaria popular

Joan Caries Simó

El dissabte passat es va cele-
brar a can Dulce la tercera de
les taules rodones organitzades
per la Federació de Música i
Ball Mallorquí, en aquest cas,
per Aires Sollerics. A la taula
hi participaren Nicolau Dolç,
Rosa Vidal, Margalida
Nebot i Joan Caries Simó.
El moderador fou el solleric
Josep Canyelles. Amb una
considerable participació de
gent d'arreu de l'illa, es va crear
un diàleg, si bé *no tan animat

com les anteriors tuales, si més
reflexiu pel que fa a la utilit-
zació i futur de la indumenta-
ria tradicional del s.XVIII i XIX.

La idea més unánime va ser
que si s'usa la nostra indu-
mentaria s'ha de fer de la forma
més digne i auténtica pos-
sible, defugint les disfresses i
el "traje típico". Per a tal efecte
són menesters estudis, catalo-
gacions, recerques i investiga-
cions a tots els nivells (tipologia,
manufactura, societat...), que
permetin una millor utilització dels
vestits antics. També s'ha d'evi-

tar la manifestació massiva de
gent vestida de qualsevol mane
ro, com ara la festa de la Beata
a Palma ola fira de Sóller. L'ideal
seria que tots hi anássim ben
vestits, pera si no és possible,
no és menester disfressar-
se a l'antiga.

Amb aquestes tres  taules rodo-
nes, la federació vol continuar la
tasca encetada a Muro amb les
primeres Jornades de Cultura
Popular. Ara cal esperar la refle-
xió sobre els temes tractats i l'apli-
coció de les conclusions per part
de grups i particulars.

Sorteig 

Ja s'ha sortejat el cotxe
El passat cap de setmana es sortejà el cotxe, sortí agraciat el número 99048; a l'hora de donar
aquesta informació es desconeix l'afortunada persona que el posseeix.

Cultura
'''W~11111111~9~T . 
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Port 

Fociesma i el Club Triton
organitzen una jornada de
neteja al Port de Sóller

1

SU RENAULT
ESTE MES

CON VENTAJAS
Z)edde

w, W4ñ64

butdo, 1,e0-ue4ea

Renault Financiaciones

Infórmese en este Punto Renault.

(yerta válida hasta el 3 de Julio de 1993

HERMANOS PALOU FRAU, S.L.
AGENCIA RENAULT

Talleres y exposición: C/. Isabel 11, 68 - 07100 SOLLER (Mallorca)
Tel. y Fax: 63 07 01
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Aquest diumenge dia 27 de
juny, el Port de Sóller será l'esce-
nari de l'actuació conjunta de
Fodesma i el club Triton, en la nete-
ja de les aigües del Port de Sóller;
aquesta activitat entra dins un
programa de neteja del lito-
ral de Mallorca del Consell Insu-
lar de Mallorca, on es volen dur
a terme diverses neteges de fons
marins amb la intenció de conèi-
xer els tipus de materials que es
tiren diariament a la mar, per poder

iniciar una campanya de cons-
cienciació popular.

Per aconseguir aquest objectiu
s'ha establert una línia de collabo-
roció entre Fodesma, Triton i
l'ajud dels ajuntaments i altres
entitats dels municipis.

Per aquest diumenge s'espera
la participació activa aproximada
d'una vintena de persones, els orga-
nitzadors han informat que s'hi
poden sumar totes aquelles persones
que disposin d'equip de
buceig autònom i que, evi-
dentment, conesquin a la perfec-

ció la práctica d'aquest tipus d'acti-
vitats.

L'Associació hotelera del Port
ha oferit organitzar i costejar
el menjar de totes aquelles per-
sones que prenguin part activa a
l'anunciada jornada.

Amb aquesta activitat queda
patent una vegada més, l'interés
mostrat per Fodesma a l'hora de
dur a terme programes de neteja
del fons marí; tan és així, que  posa
en marxa el funcionament de
l'embarcació que diàriament rea-
litza la neteja de les aigües del Port.




