
Ensenyament
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es escales de l'InstitutObres a
Una setmana
d'activitat intensa
amb agrupacions
dels cinc
conti nents

Ja
Mostra
comença
dilluns

Redacció

A les 21'30 h. de dilluns
s'inicien els actes de la XIII
Mostra Internacional
Folklórica en la qual hi
prenen part agrupacions de
Rússia, Perú, Euskadi,
Grècia, Filipines,
Samoa, Italia i Burun-
di. A l'acte inaugural de
dilluns totes les agrupa-
cions oferiran alguns balls
al públic que, al Ilarg de
la setmana, podrem tornar
a veure en posteriors actua-
c ions.

A les 22 h. de dimecres
pcdren veure els balls de
Perú i Grècia, divendres els
de Samoa i Rússia i dissabte
els de Filipines, Burundi i
Euskadi. ldiumenge a par-
tir de les 18'30 h. Vade
multitudinari de la cloenda.

I també els dematins
s'aniran celebrant els tra-
dicionals intercanvis que
tendran com a protago-
nistes dimarts Aires Solle-
rics i Grecia, dimecres
Burundi i Filipines, dijous
Rússia i Perú i divendres
Samoa i Euskadi La cita
és a les 10 h.

Cal tenir en compte que
dijous totes les agrupacions
es desplacen al Teatre
Principal de Palma per of e-
rir una actuació conjunta i
que el grup d'Itàlia s'hos-
tatja habitualment a Sant
Joan.

A la vegada es construeix un nou edifici que estará llest pel proper curs.

.'neloner,
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Dilluns es reuniren a un hotel del Port

ényff Núm. 216 100 Ptes. Setmanari Independent d'Informació Comarcal Divendres 16 de juliol del 1993

J.C.

El passat dilluns vespre es va dur a terme
una reunió entre un centenar d'empresaris,
relacionats directa ment amb el sector del
turisme, es reuniren a un hotel del Port amb
la fi nalitat de discutir les possibles actua-
cions futures davant l'estat de crisi que
sofreix el sector.

En primer lloc, es tractà el futur passeig
peatonal de la platja d'en Repic, així com
l'anunciat recreixement de platges que la
Demarcació de Costes té previst realitzar
en el Port.

Els empresaris es pensen unir per pres-

sionar, tant a l'Ajuntament com a Cos-
tes perquè aquest projecte es faci realitat
d'una forma urgent. La desconfiança del
sector amb l'Ajuntament és total ja que estan
convençuts que l'Ajuntament deixarà pas-
sar una vegada més aquesta oportu-
nitat del recreixement i del segon vial com
ja ha ocorregut en altres ocasions, encara
que per temes distints (exclusió del Pba d'equi-
paments esportius del Consell Insular de
Mallorca).

Els empresaris són conscients de la crisi
nacional, i sobretot de com afecta al turis-
me, en aquest cas el solleric; actualment

G.M.

L'Institut d'Ensen-
yances Mitges Gui-
llem Colom es troba
en obres. L'empresa
Tirme S.A., d'Inca,

construeix per una
banda un petit edifi-
ci de nova planta
amb dues aules peti-
tes, dos laboratoris,
una área de serveis
i la caseta per la cal-
dera de la calefacció
que servirá per evi-
tar la massificació de
les infraestructures
existents. I per altra
banda les dues esca-
les de l'edifici esco-
lar s'estan sometent
a una reforma que evi-
tará la presència de
goteres a l'hivern. Les
vidrieres es substi-
tueixen per parets
que tendran grans
finestrals.

molts d'establiments no arriben ni
al 30% d'ocupació, mentres que a la
resta de l'illa estan saturats de gent. Els hote-
lers culpen d'això a la falta de platges en
condicions i d'aquí deriven la necessitat de
les seves peticions.

Segons els convocants, pot considerar-
se tot un encert la construcció de la nova
depuradora i la reparació del fons marí, ja
que les aigües es troben en òptimes
condicions igual que l'arena. Les reunions
continuaran d'aquí a uns dies, amb la fina-
litat de realitzar totes les gestions que reque-
reix la posada en marxa d'aquests temes,
considerats de primera urgència.

Els empresaris sollerics exigeixen
mesures urgents per Iluitar contra la crisi

Signat  el conveni
pel Pla de

Miliorament
Façanes

d'enguany

Aparcar a
l'aparcament de

Sa Torre costa
100 pessetes

oltissimes
queixes.
renou de les
ambulàncies

El Port s'ha
quedat sense

Oficina
d'Informació



Joan Caries Simó

Dimarts passat es va celebrar
la darrera reunió d'aquest curs
de la Junta Directiva de
l'Associació Sollerica de
Cultura Popular (ASCP),
presidida per Guillem Bernat. En
aquesta reunió es va crear una
comissió per poder continuar les
gestions pel començament de la
piscina, objectiu prioritari de
l'Associació. A més es va pre-
sentar a la junta, la nova col. lobo-
ració a a secretaria d'en Tomeu
Coll, professor de la UIB, que
s'integra de forma activa a la
diretiva del fórum cultural solle-
ric. També es varen propasar
activitats estiuenques com ara:

Avisos Eclesials

Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:
* La punyetera son que tenc dins l'estiu.
* I la que tenc tot l'any.
* Que Xesc, Xesc, Xesc, Xesc 	
* Que en Conejo tengui fama de simpàtic i de bon vene-

dor.
* Que de tot l'altre, okei! però, de cuidar cans ni p...

idea: el primer mort, el segon Ii fuig, el tercer no creu....
* Que és més fácil receptar que prendre.
* Que el CDS está a punt de fer aigua. No dubteu que

en Miguel será el darrer en fotre el camp.
* Que pel Port hi ha poca carn fresca.
* Que n'hi ha poca de fresca i de calenta.
* Que no sabem on arribarem amb aquestes sabatotes.
* Que avui per avui, els únics que viuen bé són els cape-

Ilans.
* Les queixes d'alguns per haver de pagar al parking del

Port. Mal llamps salats, tot voldrien tenir-ho de franc i ben
fet.

* Que el pagès n'està ben content. Val la pena pagar.
Tant de bo a Sóller en poguéssim tenir algun més.

* Que a Sóller no manquen aparcaments, sobren capa-
rruts i collons llargs.

* Que us vulgui donar un consell: si voleu exaquellar un
arbre de pisos, feis-ho començant per tallar l'ull de la part
de dalt.

* Que no sigui una broma, que és veritat, i sinó, mirau
aquell que tallaren a la Platia d'en Repic.

* Que en el seu moment es va criticar i ara, s'ha d'ala-
bar.

* Que alabar, alabar, és un dir 	

Ca Nostra
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Comanca la
remodelació
de l'escola
Es Fossaret

L'empresa Contratas y
Obras, concessionària de
la subhasta de les obres de
remodelació del col.legi
públic Es Fossaret, ha ini-
ciat aquesta mateixa set-
mana els treballs emparats
pel projecte.

Aquest projecte, ela-
borat i financiat pel Minis-
teri d'Educació i Ciència,
contempla la redistribu-
ció parcial de l'interior mit-
jançant la unificació de
dues sales destinades a
magatzem, la substitució
de l'enrajolat d'aquesta
sala, l'adequació de les
dues sales de banys i la
reparació de les finestres
de les aules, que seran
rebaixades més d'un
metre.

Calefacció

També está prevista la
instal.lació d'un sistema de
calefacció de gas propà,
que substituVrá les antigues
estufes de llenya.

Les obres de modernit-
zació que s'enllestiran en
aquest edifici escolar con-
tra l'any 1 926 costaran
poc més de quatre milions
de pessetes i s'espera que
hagin acabat a finals de
setembre.

Atenció a dia 25!
El diumenge, dia 25 de

juliol, la Missa de la Parró-
quia de Sant Bartomeu de
Sóller, de les 12 del migdia
s'AVAN- ÇA UNA HORA.

Serà per tant, a les 11 hores.
El motiu és per celebrar-se a

les 12 hores, una Mostra de
can cons dels grups participants
a la Mostra Folklórica.

Associació Tercera Edat
Formidable excursió a Sa Calobra

Carrer de Sa Mar, 24 	tel!'. 63 07 96

j AQUEST ESTIU NO PASSI CALOR!!

A Can Cabot u 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.

F Th S U -»11"- SAYO
Saunlier ami
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Joan Seguí Oliver 

Dia 9 de juliol sortiren del moll
gros del Port un nombrós grup de la
Tercera Edat amb barca cap a Sa
Colobra; després de berenar, tothom
admire' la bellesa del Torrent de
Pareis i els seus paisatges

N'hi va haver que aprofitaren
les aigües cristalines i netes per
nedar. Arribada l'hora de nedar:

Ensenyament

taules rodones o debats a la
fresca, que començarien per un
tema tan engrescador com és el
panorama cultural a Sóller,
on persones de tots els sectors
de la vida pública i cultural opi-
naran sobre el tema en qüestió.

Després de felicitar-nos tots
i d'agrair la feina feta, un pa
amb oli va acabar de rematar
en un ambient de germanor el
que ha estat un curs ple
d'activitats i de compartir
moments i dificultats. I no
ens podem oblidar de donar les
gràcies a na Margalida París,
que des de la secretaria per-
manent ha fet que totes les fei-
nes hagin estat més falagueres
i més agradables.

arras a la marinera, peix o pollas-
tre, gelat i café, tot servit
ment pels camarers.

El temps ens acompanyà durant
tot el dia i el viatge de tornada
fou tranquil; tothom s'ho havia pas-
sat dol i ó més bé, i a naven ben
contents i satisfets d'aquesta
excursió marítima on estárem ben
atesos per la gent de la barca i
l'hotel .

Cultura

Tancament de curs
de la Junta
Directiva de l'ASCP



Es guapo
demanar milions

Toni Fa let

En Fu/lana és bon aLlot
es passa d'intel.ligent,
Sóller no és un testament
per poder cobrar sa dot.

Dotze milions era un conhort
poca feina i ben pagada,
es menjava sa sobrassada
sense haver engreixat es porc.

Aixà no li va anar bé
i ara dur ses dents estretes,
vuitanta-quatre milions de pessetes
perquè el foteren a n'es correr.

Envíau-lo a fer punyetes
perquè això no té consol,
que en cent anys de picar a n'es sol
cap obrer guanya aquestes pessetes.

Enviau-lo a regar de pla
que és molt bo pes tarongers
i si se queixa després,
ho podeu tirar a la mar.

Es guapo demanar milions
igual que demanar un confit
es poble n'està ferit,
de mantenir tants de xupons.

Centre de salut Serra Nord
Després de que durant molts

d'anys la majoria municipal
d'UM-PP rebulláis la construc-
ció d'un Centre de Salut Inte-
gral al Carrer de Cetre, o a
un altre indret, i que no
hagués suposat cap des-
pesa adicional pels solle-
rics, a la fí, aquests dies s'ha
inaugurat el Centre de Salut
Serra Nord.

Aquest centre representará
un irnportant estalvi al pressu-
post municipal de manteni-
ment: telèfon, electricitat, nete-
ja, personal.., que ara correrá
íntegrament a càrrec d'INSA-
LUD.

Amb l'ampliació i la nava
dotació, comptarem amb sis
metges de medicina general i
un pediatra, a més de cinc ATS
i una comare. Així mateix, els

metges de Deià i Fornalutx pas-

saran visita a Sóller.

Es mantindrà i consolidará
el servei de guardia amb
reforç de cap de setma-
na i festius.

En un futur inmediat está
prevista la dotació de serveis
de raig X i d'altres.

Actualment s'està proce-
dint a obrir una fitxa de cada
pacient que s'incorporarà a
l'arxiu del Centre i permetrà

un seguiment puntual de cada
cas. Això permetrà que els
malalts crònics que necessiten
medicaments freqüentment,
passaran visita amb l'ATS i men-
sualment amb el metge. Alho-
ra el metge dispondrá del his-
torial personal que li servirá
de guia i seguiment.

Els socialistes de Sóller
creim que ens podem sen-
tir satisfets d'aquesta
important millora i és així

com podem predicar amb
l'exemple de les realitats i la
feina ben feta.
Agrupació Socialista de

Sóller-PSOE.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
huno, 7— Teléfono 6.30132

Sant Joume, 7— Teléfono 631286
FABRICA: Meto, 48- Can Tobalet - Tel. 630651 

I M'CI I"NAI  
Si les pedres
parlassin...

Turisme rural

Camí de Son Puça, 49 - Tel. 9/71 - 63 24 94
(Possessions de
Mallorca Vol. IV) 

Sóller - Mallorca 
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Notes de Societat Veu de glosa

Arbona-Sampol
El passat 3 de juliol, dins el marc de l'església del Convent,

varen contreure matrimoni en Pere Arbona Ameller i na
Xisca Sampol Socias. Els nuvis estaren acompanyats pels
seus pares: Joan Pere Arbona i Maria Ameller per part del nuvi;
i per part de la núvia, Bartomeu Sampol i Magdalena Socias; a
més els acompanyaren tot un seguit de familiars i amics que es
sumaren a la celebració, oficiada pel Pare Barceló, que anà
seguida d'un sopar al restaurant Béns d'Avall.

Noces Blanco-Nadal
Dissabte 3 de juliol, varen contreure matrimoni en Carlos Blan-

co Rodríguez i na Joana Nadal Palou. la  cerimònia civil es
va dur a terme a la Sala Magna de l'Ajuntament que havia estat
ornada per tal motiu.

Els nuvis varen fer l'entrada al compás de la Marxa Nupcial
d'en PAendelshon i foren acompanyats pels seus respectius pares:
José Blanco i Antónia Rodríguez d'una part; i per Jaume Nadal i
Joana Palou, de l'altra.

Com a testimonis varen signar l'acte na Catalina Nadal Palou
i en Pep Lluís Casasnovas Sastre.

Acabada la cerimònia, els novells nuvis acompanyats de fami-
liars i amics es varen dirigir a l'Hotel  Esplèndid on els serviren un
suculent dinar, amenitzat per l'orquestra Estel D'or.

Des d'aquestes planes els desitlam la més cordial enhorabona.

Veu del PSOE Nota de Societat

•
Vimet amplia el negoci

La tenda Vimet del carrer de la Lluna ha ampliat recentment
el seu local amb l'arrendament de l'antiga botiga de Can Bibí,
tancada fa poc per jubilació de la propietaria. Els amplis mos-
tradors i prestatges confereixen a l'establiment una nova imatge
més ampla i espaiosa.

IGUALATORIA MEDICA
(CENTRO "ALA D'OR") 

MEDICO DE FAMILIA
PRACTICANTE

TRAUMATOLOGIA
	

PEDIATRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
	

GINECOLOGIA
ANALISIS CLINICOS
	

RADIOGRAFIAS

Información: C/ Palou II' 17 - 1° - Telf.: 63 30 91 de 8 a 15 h.



El PSM denuncia que
Nadal no assisteix als
Consells Escolars

J.C.

El grup municipal del
PSM presenta, en el darrer
plenari una interpel.lació
dirigida al Regidor Miguel
Nadal com a delegat per
l'Ajuntament als Consells
Escolars dels col legis de
BUP i F.P.

A la interpel.lació els
nacionalistes demanen
explicacions a Miguel
Nadal per la seva no
assistència a dites ses-
sions, argumentant
aquest que el motiu era la
incompatibilitat dels horaris de les reu-
nions amb els estudis que actualment está
cursant Miguel Nadal a Ciutat.

Segons el PSM, la manca d'assistèn-
cia als esmentats Consells Escolars és una
manca de respecte a les institucions i a
les persones que els conformen. Miguel

Nadal assegurà que no
creu que sigui una falta
de respecte ni res que se
Ii sembli.

Pel que fa al fet de que
Miguel Nadal sigui pro-
fessor d'Institut, el PSM con-
sidera que no hauria d'inhi-
bir-se i que hauria de par-
ticipar a les decisions que
configuren les línies edu-
catives deis alumnes solle-
rics.

En Miguel Nadal va
qualificar la seva tasca,
en aquest cas, com una
tasca de polític i no de

professor, donant a entendre que s'havia
de deixar de banda la seva condició de
professor ja que aquesta circumstància
passava en segon lloc donat el fet de repre-
sentar el seu estatus de polític dins els
Consells Escolars i no de professor d'Ins-
titut.

Port

Es prohibeix el
pas d'autocars
al moll gran

BAN SOBRE VACUNACIO ANTIRRÁBICA DE CANS
La Batlessa de Sóller FA SABER:
Que conformement al que es disposa en l'Ordre Conjunta de les Conselleries de Sanitat, Agricultu-
ra i Pesca, dictant normes per al desenvolupament de la Campanya de Vacunació Antirrábica a les
Illes Balears, aquesta Batlia, fent ús de les atribucions que la normativa en vigor li confereix,

DISPOSA:
1r.- La vacuna antirrábica s'aplicarà amb carácter obligatori a tots els cans del terme municipal de
Sóller que tenguin més de tres mesos d'edat.
2n.- El període de duració de la campanya será del 14 de juliol al 14 d'agost de l'actual, ambdós
inclosos.
3r.- Per poder facilitar la inoculació que han de practicar els facultatius veterinaris, els cans que es
portin als llocs de vacunació, aniran sempre amb collar, cadena i morral, acompanyats de persones
responsables.
4t.- Els propietaris o tenedors dels cans que vagin als llocs de vacunació que es relacionen en
aquest Ban, hauran de dur la targeta sanitària on constin les vacunacions practicades en anys
anteriors. En el cas dels cans que per primera vegada es vacunin, els seus propietaris o tenedors
rebran la placa i targeta sanitàries, amb el segell de l'any 1993.
5é.- El preu será el mínim obligatori que ve fixat per l'Organ Col.legial, essent aquest preu de
2.000.- pts. imposts inclosos.
6é.- Una vegada acabada la campanya, es  remetrà a l'Ajuntament una llista dels cans vacunats,
independentment de la resta de llistes que també s'hauran de remetre durant l'any, pel que fa
referencia a les vacunacions.

Tots els propietaris o tenedors de cans no vacunats seran denunciats al Govern de la Comuni-
tat Autónoma de les Illes Balears.
8e.- Les clíniques vaterináries que, a continuació es detallen, practicaran la vacunació antirrábica
de la següent forma:

CALENDARI I LLOCS DE VACUNACIO
CLINICA	 ADREÇA	 HORARI CLINIQUES
Antoni Colom Umbert 	 Pl. Mercat, 2	 de 17 a 20 h. de dilluns a dissabte
Caries Simarro Vicens	 Gran Via, 51	 de 17 a 20 h. de dilluns a divendres i

dissabtes de 10 a 13 h.

Aquesta Batlia apel.la al sentit de responsabilitat dels ciutadans pel cumpliment dels que s'ordena i
evitar així un risc sanitari, col.laborant amb la sanitat pública.
Recordam que es prohibeix l'entrada i permanencia de cans en restaurants, bars, cafeteries i altres
llocs similars, així com els llocs destinats a la fabricació, venda, enmagatzement o manipulació
d'aliments. A més, que hi hagi cans a les piscines públiques i a les platges durant la temporada
d'estiu.

Sóller, 7 de juliol de 1.993
LA BATLESSA

Al migdia i al
capvespre
entre arbres i
piscina:
Silenci i
frescor
acompanyats
d'un plat
senzill i sucs
naturals;
com una

ensalada de formatge fresc (850)
unes guatleres torrades (950)...

Turisme rural
Camí de Son Poca, 48 - Tel. 9/71 - 63 24 94

Sóller - Mallorca
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Enguany no tenim
oficina d'informació
turística al Port

J.C.

Aquest any el Port de Sóller no
compta amb oficina d'informació
turística al Port de Sóller, segons ha
denunciat el PSM i ha reconegut el
Regidor responsable de turisme Fran-
cesc Cañellas.

Segons Cañellas el fet d'haver per-
dut el local que s'estava utilitzant com
a oficina d'informació turística del Port,
es deu a les necessitats que
l'Església ha tengut d'aquesta
sala per fer catequesis.

D'altra banda, Joan Arbona ha
assegurat a Veu de Sóller que aques-
ta negativa per part de l'Esglé-
sia no ha estat així, sinó que un
Regidor de l'Ajuntament, concretament
en Miguel Nadal, va anar a dir que
no se n'havien de servir més.

6 milions de pressupost.

Referint-se un altre cop a la inter-
pel.lació es demaná a Francesc Cañe-

Ilas si no creu que amb el pressupost
de 6 milions de pessetes - el més alt
de la història segons el PSM-li hagués
donat la possibilitat de muntar-ne un
altra o al manco, mantenir l'anterior
i que aquest fet suposa, com molts
d'altres, malmenar encara més
la deficient imatge del Port de
Sóller.

Francesc Cañellas es defensà dient
que el pressupost de 6 milions fa riure
pel que fa a les necessitats d'un poble
turístic com Sóller, on es viu pràcti-
cament, única i exclussivament del turis-
me.

"La necessitat d'una informació
de turisme queda clara -digué Fran-
cesc Cañellas-, però s'ha de tenir en
compte que no podem pagar els
doblers que suposa el lloguer d'un
local a primera línia. De moment, la
gent está molt contenta amb la nete-
dat de les platges i del Port en gene-
ral, perá els doblers no basten per
molt més.

G.M.

En els darrers dies els res-
ponsables de l'ordenació cir-
culatòria dels nostres carrers
han procedit a la prohibició de
l'accés dels autobussos a la zona
dels molls del Port de Sóller mit-
jançant senyals primer provis-
sionals i recentment instal.lades
definitivament que els desvien
cap a l'aparcament del costat
de l'Església.

Línia regular
Está exempt d'aquesta prohi-

bició l'autobús de línia regular.

La decisió fou presa per la
Comissió de Govern de fa
dues setmanes i pretén pal.liar
les molèsties que, sobretot els
autocars, provoquen a la zona
del moll.

El destorb més important és
el caos circulatori que es pro-
dueix a l'arribada d'un grup
d'autocars i a l'hora de manio-
brar per girar. Però també cal
destacar el renou i els fums que
produeixen tot el temps que
romanen damunt el moll perquè
no aturen els seus motors per tal
de mantenir encès l'aire acon-
dicionat.



DEIX
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AJUNTAMENTÁ DE DEIA
BALEARS

MEMORIAL DE TEATRE JOAN MAS
DEIA 1.993

L'ORGANIZACIÓ DEL MEMORIAL COMUNICA QUE LA REPRESENTACIÓ
DE L'OBRA "EL MÓN PER UN FORAT" DEL GRUP A.G.A.R.A. D'ANDRAITX
PROGRAMADA PEL PROPER DISSABTE DIA 17, ES TRASLLADA A DIA 14
D'AGOST

Ajuntament de
Deià

Grup de teatre
"Es Seregall"

L'AJUNTAMENT INFORMA:

Amb l'entrada en servei de l'Aparcament Municipal
de Ca'n Miró, l'Ajuntament posa a la venda els
abonaments mensuals per a la seva utilització, amb
un embaratiment del 50% del seu cost total.

Lloc de venda, QUARTER DE LA POLICIA
LOCAL, carrer Prosperitat n9 2.

PREUS:
Juliol:
	

1.000 pessetes
Agost:
	

1.500 pessetes
Setembre:
	

1.500 pessetes

AJUNTAMENT DE SÓLLER

POLICIA LOCAL

1 FINCA
CANA' 	1la la nit

un sopar
romántic
sota la
Ilum de
les
espelmes

Obert: Tots els dies de 9 h. a 23 h. • Dilluns tancat

Turisme rural
Camí de Son Plica, 48 - Tel. 9/71 - 63 24 94

Sóller - Mallorca

NauticaPort, 5.1.
45% de descuento en stock Náutico
20% y 45% de descuento en bañadores
de Sra. y caballero

Paseo Marina, s/n (Edificio La Torre) - 07108 Puerto de Sóller - Mallorca

J.C.

L'agrupació socialista de
Sóller, s'ha propost celebrar
durant aquest estiu una serie
d'activitats culturals per deba-
tre i exposar alguns dels
temes actuals que formen la
realitat ciutadana de la vall de
Sóller.

Segons els socialistes, l'estiu
propicia l'encontre i diàleg entre
els ciutadans i a la vegada, és
una bona forma de rompre la
monotonia d'aquests dies. A tal
efecte, el grup socialista pretén
organitzar unes exposicions-
col.loquis, amb la participació de
ponents externs i sollerics.

En un principi, ja está previs-
ta le celebració dels que seran
els tres primers debats:

"Embelliment de la bahia
de Sóller i recreixement de
les platges", intervendran Fer-
nando Berenguer, del MOPU i
Nicolau Cortés, president de
l'associació hotelera del Port de
Sóller.

La segona vesprada socialis-
ta tendrá lloc el dia 30 de juliol
i tratará el tema de la Reforma
de la carretera de Deià amb
la intervenció de: Francesc Triay
del PSOE, Caries Tarancón del
GOB. En una propera es tratará
el polèmic tema del Pba General
d'Ordenació Urbana de Sóller,
la LOGSE, Centre de Salut, Base
Naval i els terrenys revertits.

Aquests col.loquis es cele-
braran cada quinze dies procu-
rant que es pugui coincidir sem-
pre en divendres. El lloc d'encon-
tre será la Sala d'exposicions
de La Caixa i estaran obertes
al públic en general encara que
es faran invitacions expresses als
mitjans de comunicació, així com
a algunes entitats i persones rela-
cionades amb el tema perquè el
puguin enriquir i aportar més
visions.

L'objectiu bàsic d'aquestes
vesprades és propiciar l'encon-
tre de sollerics i la recerca de
forca i unió per resoldre els pro-
blemes comuns i plantejar alter-
natives pel futur.

Música

Amb la Jove Academia
Instrumental

La Coral de
Sóller ofereix
diumenge un
nou concert

Redacció

Els amants de la bona músi-
ca tenen una nova cita aquest
cap de setmana amb la Jove
Academia Instrumental i la Coral
de Sóller, que ofereixen diu-
menge a les 19'30 h. al Con-
vent un concert de cloenda de
curs.

El programa está integrat per

obres prou conegudes que pre-
senten dificultats considerables,
com són ara el Magnificat de
Giovanni Battista Pergolessi, el
Laudate Populi de Michael
Haydn, Universi, qui te expec-
tant de Johan Michael Haydn i
la Missa brevis en Fa de Josef
Haydn.

Dirigirá la coral i l'orquestra
Caries Ponseti.

Aquests dies
passà....

Redacció

Segons ens ha informat la Policia Local de la nos-
tra ciutat aquests dies passà...

* Divendres: una colla de ¡oyes poc ocupats es
dedicaren, al voltant de les 04'30 hores, a tirar tum-
bones de la platja a dins la mar, a més de cadires
i tot el que trobaren per allá. Cap dels veïnats va
presentar denúncia.

* Dilluns: dos senyors estrangers amb un alt grau
d'alcohol dins el seu cos, es dedicaren a tirar al mig
de les aceres i al carrer tots els poals de fems que
trobaven al seu pas. Els veïnats avisaren a la Poli-
cia Local que els detingué i identificó.

* Dimecres: al voltant de les 11'00 una dona que
anava amb bicicleta caigué tota sola quan passava
pel monument de la carretera del Port. Fou assistida
per la Policia Local i la Creu Roja.

* Dimecres: a les 11'30 es declarava un foc a
la zona del Través, al Port. L'incendi començà al cos-
tat de la dreta dins la urbanització i cremava sois a
25 metres de distáncia d'una vivenda. Els bombers,
la Guàrdia Civil, Policia Local i veïnats es posaren
a apagar les flamarades i en un instant va estar con-
trolat. La Batlessa es va personar al lloc del sinistre.
El foc va ser més espectacular que perillós.

* Al llarg del cap de setmana, la Policia Local
va precintar 4 motos per emetre un excés de renou
amb circulació ¡en va denunciar altres 10 pel mateix
fet, tot i que els renous emesos eren més baixos que
els que feien les motos precintades.

Els socialistes
inauguren les
primeres "Vesprades
Socialistes"
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L'Ajuntament ataca els morosos
J.C.

Segons el regidor
d'Hisenda Francesc Rodrí-
guez, l'Ajuntament ha
començat la "guerra" als
morosos municipals. Pel
moment s'ha començat amb
el precinte de 8 tonta-
dors d'aigua amb la fina-
litat de que acudissin els seus
propietaris, després de molts
d'intents realitzats, a nego-
ciar una solució amb l'Ajun-
tament.

Francesc Rodríguez ha
assegurat que no tardará en
posar en marxa el meca-
nisme d'embargament

de comptes bancàries i
la retirada de vehicles que
tenguin comptes pendents
d'impostos de circulació i
multes. Amb això es vol
aconseguir, en la mesura del
possible, sanejar les arques
municipals per així poder
oferir als proveïdors una
garantia de cobrament més
o menys rápida. Es evident
que si s'aconseguís cobrar
una part important dels
diners que els ciutadans
deuen a l'Ajuntament, el
sanejament de les arques
municipals seria un fet i el
funcionament de l'estament,
molt més econòmic ja que
s'evitaria el pagament

de molts d'interessos
per pòlisses i crèdits.

Rodríguez este' content
perquè ja s'ha aconseguit
cobrar comptes que eren
molts difícils. La gestió i
l'interés municipal d'esta-
blir acords puntuals amb els
morosos ha arribat fins al
punt de que alguns comer-
ciants i particulars acudei-
xen cada setmana amb la
quantitat estipulada, previ
acordament, a l'Ajunta-
ment per satisfer la totalitat
del deute. Amb només qua-
tre casos s'ha aconseguit
recaudar quasi 10 milions
de pessetes.

El Club Ciclista D.S.
considerat el més
representatiu de Mallorca

Queixes dels veïnats
per l'obús de sirenes

Redacció

Des de fa un temps cap a
aquesta banda, es nota un
fort augment d'utilització de
les sirenes de les ambulàncies

sives als conductors que cir-
culen tranquilament per la vila.

Són moltes les persones
que s'han queixat per aquest
fet i pensen que no és neces-
sari utilitzar aquestes senyals

Massa renou d'ambulàncies

dins el casc urbà de la ciu-
tat.

Aquest abús de sirenes fa
que els veïnats s'asustin sovint
degut a l'estretor dels carrers
i el conseqüent augment dels
decibels quan agafen a la gent
desprevenguda. Aquestes
situacions es poden fer exten-

acústiques quan no és precís
i sobre tot, quan es passa
pel mig de la plaça i
carrers dels voltants.

Cal pensar que els con-
ductors i personal de la Creu
Roja han rebut ordres perquè
es faci d'aquesta manera,
però...

CENTRO "ALA D'OR"
CONSULTAS:

MEDICINA GENERAL
BARTOLOME COLOM MESTRE (Lunes a viernes).

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

PRACTICANTE
JEANNEITE 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 PINANA (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).

HOMEOPATIA Y ACUPUNTURA
DR FELIPE RAMIS (viernes).

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

- - K)e., - - K;;Irm:)-(z/z4vv;,z,

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

PIZZAS PARA LLEVAR

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

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATEAN - MEDULA
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Isabel Suau realitzarà
un mural de cerámica
pel Palau de Premsa

Redacció

L'Ajuntament de Palma ha
acordat en comissió de govern
encarregar a la ceramista Isa-
bel Suau Canals la realització
d'un mural de cerámica, segons

el disseny establert pel artista
Lluís Castaldo.

Aquest mural será instal.lat
a la façana del Palau de Prem-
sa. Está pressupostat en una
quantitat propera als tres milions
de pessetes.

J.C.

Des de l'any 1978 la revis-
ta Integral és pionera sobre els
temes d'ecologia, natura, salut
natural i desenvolupament per-
sonal. L'experiència i la infor-
mació acumulada en aquests
anys, i la gran multitud de con-
sultes ateses diàriament des
de la seva redacció, els ha ani-
mat a sistematitzar i actualit-
zar tota aquesta informació en
una base de dades informáti-
ca, ara presentada en forma

de llibre amb un subtítol de
"Páginas Verdes". En ell
s'hi poden trobar totes les
direccions i referències dels
recursos disponibles a l'estat
espanyol sobre: pacifisme,
consum, comunicació, educa-
ció, solidaritat, ecologia etc.

A l'apartat de "biciecolo-
gistas" la revista fa una espe-
cial referencia al "Club Ciclis-
ta Defensora Sollerense"
com una de les promotores
d'aquest esport i introductora

a Mallorca del cicloturisme, des-
tacant l'organització de curses
femenines quan encara eren
prohibides a l'estat espanyol.

Per tant, aquesta revista ha
considerat al club solleric com
el més important de
Mallorca i ha alabat totes les
seves activitats i la dedicació
dels seus directius i molt espe-
cialment la del seu President,
Jaume Oliver i Sastre que
ostenta el càrrec des del pri-
mer dia de la fundació del
C.C.D.S.



L'ajuntament ha signat el conveni amb la
Conselleria de Cultura

Enguany hi ha menys
diners per a la minora
de façanes

P.P.

L'ajuntament de
Sóller ha renovat per
tercera vecjada el con-
veni amh 'Ta Conselle-
ria de Cultura, Educa-
ció i Esports relatiu al
Pba de Millorament
de Façanes. Aquest
conveni preveu la inver-
sió d'un milió de pes-
setes per part de cada
un dels organismes,
que seran invertides
en obres de millora de
façanes exteriors. Amb
aquesta quantitat será
financiat el 40 per cent
de les obres, i la resta
haurà de ser aportat

pels particulars inte-
ressats.

A causa dels retalls
que han sofert els pres-
suposts oficials, els per-
centatges de les ajudes
atorgades enguany
representen una nota-
ble disminució respecte
als anys anteriors, que
subvencionaven fins al
67 per cent de les milla-
res a realitzar.

Millorar l'estètica
i el paisatge urbà

Els objectius del Pla
de Millorament de
Facones són millorar el
paisatge urbe], contri-

buir a la conservació
del patrimoni històric-
artístic i conscienciar
el ciutadà que la reha-
bilitació de l'habitatge
suposa també l'aug-
ment del propi benes-
tar.

Baix d'aquests
objectius, les interven-
cions més corrents prac-
ticades a les façanes
han estat la renovació
i neteja, repicament,
referit i pintat de faça-
nes, obres de millora
de l'estética, amb
minació de fils i cano-
nades que la desme-
reixien, i picat i des-
coberta de la pedra.

Sett mine
MODES

Rebaixes
Placa Constitució, 18 - Sóller (Mallorca) - Telefon 63.19.10

Presentació del llibre
de poesies

Presentació del llibre de poesia "Díptic" de:
Salvador Albaina i Jaume Oliver.
Avui divendres, dia 16 de juliol a les 20'30 h.
Lectura de poemes a càrrec de Juan Caries Simó i Francesca Riera.
L'Escola de Música de Can Dulce posará música als poemes.
Estau tots convidats.

Pregau a Deu per l'anima de

D. Antoni Castañer Coll
(Toni Réia)

en el primer aniversari de la seva mort
dia 18 de juliol de 1.992

A L'EDAT DE 72 ANYS
havent rebut els sSants Sacraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

Els seus apenats: esposa Aina Bernat Palou; fills,  Cristòfol i
Bartomeu; germans, Al, Cristòfol, Catalina, Maria, Joan
i Bartomeu Castañer Coll; cunyats, fillols, nebots, cosins i
demés familiars vos demanen la assistència a la missa que
es celebrará diumenge dia 18 a les 19 h. al Convent o que
d'altre manera el tengueu present en les vostres oracions.

Ca'n Dulce,
estiu 93

Curset de teatre per adults del primer d'agost al
30 de setembre.

Per informació Ca'n Dulce
Telf.: 63 24 21

Dimarts i dijous de les 19 h. a les 21 h.
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Ensenyament

Bons resultats dels sollerics a la selectivitat
Aina

Fa unes setmanes que els alumnes del
curs de COU de l'Institut Guillem
Colom feren els examens de la selectivi-
tat al Campus Universitari.

Dels 66 alumnes que enguany han estu-
diat COU van passar les proves 17 alum-
nes de COU Ciències ¡15 de COU Lle-
tres.

D'aquests 32 estudiants sollerics han
aprovat la Selectivitat 25 d'ells que
ja tenen accés a la Universitat per escollir
la seva carrera. Tot i que a partir del pro-
per curs s'apliquen a la UIB els numerus
clausus, per haver aprovat el juny tenen
moltes possibilitats de ser acceptats a la

Redacció

El proper dissabte, 24 de juliol, es faró
una subhasta d'antiguitats a benefici de la
Creu Roja; está organitzada pels anti-
quaris del Correr de la Rosa, els quals
destinaran tota la quantitat recaptada a
l'assemblea local de la Creu Roja pel seu
programa social, d'ajudes a la gent neces-
sitada de la comarca sollerica.

Facultat que desitgin.
Els resultats obtinguts pels alumnes solle-

rics han estat positius, malgrat les notes
aconseguides no són altes.

Unió dels Instituts

Per altra banda el BOE del proppassat
27 de maig va publicar un Real Decret
segons el qual es convertien en un únic
centre, instituts de batxillerat i de forma-
ció professional, entre els quals s'hi tro-
bava el de Sóller.

Això significa que a partir del proper
curs a Sóller tendrem un sol centre amb el
nom Institut Guillem Colom i Casas-
novas.

Durant tot el dissabte, els objectes a
subhastar estaran exposats al mateix
carrer de la Rosa perquè tothom pugui
observar-los i triar la peca, o peces, que
vulgui aconseguir.

A partir de les 19 h. es realitzarà la
subhasta damunt l'acera davant "es Pla-
net", esperam que molta gent s'animi i par-
ticipi.

Subhasta d'antiguitats a benefici de la Creu Roja



Sa Mostra
mostra internacional folklórica

S011er. Mallorca

o-farmacéutica
•••
••• especialidades
••• farmacialicas
•••

Alguns símbols i logotips creats per l'estudi Fora Vila
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Disseny i creació

ORA
/ILA •

•
un món diferent

Jaume Casasnov • s

Foro Vila és, evidentment, un món a part, un mó ,

diferent on les il.lusions de creació de les persones
empreses es fan realitat, sols amb un obrir i tancar
d'ulls. La primera impressió quan un entra dins
d'aquel l lloc, és la de creure que ha entrat dins una
altra galàxia, que allá, amb les seves màquines,
ordinadors i despatxos, és el lloc on es va dirigir el
principi del món. Un cop dins el cor de Fora Vila éb
fácil, amb l'ajud de la informática, entrar dins
l'interior d'un pabelló que estan creant per ser
instaliat a Alemanya i creure, gràcies a les imatgeb
tridimensionals, que et trobes dins.

El que més encisa al visitant quan entra a Fora Vila,
és l'originalitat del lloc; una casa d'immenses
dimensions amb una clastra que deixa bocabadat a

‘,-	 •-t tenen sentit de l'originalitat.
,irnen4 ; !Meres que aquesta

gent nan mostiat p. anar un cop de mà a la
Mostra Internacional Folklórica, amb la creació de la
nova imatge d'una manera totalment gratuita, ha fe'
que Veu de Sóller volguéssim donar a conèixer als
nostres lectors la realitat d'aquest somni.

Un poquet d'história
de Cre.Co.Co. i del
seu estudi Fora Vila

La Història de Fora Vila va 'ligada a la de l'empresa Cre.Co.Co. SL,
"Creative Concepts. Cooperation", propietat dels alemanys resi-
dents a Sóller, Jürgen Bucher i Eva Bucher. De fet, Foro Vila
és l'estudi de disseny de Cre.Co.Co.SL

Des de fa 8 anys estan  establits a Espanya i foren durant 14
anys propietaris d'una empresa de publicitat a Alemanya. Han
abarcat tots els temes de publicitat clássica i treballen com a con-
sultors i dissenyadors d'empreses europees, principalment,
a Alemanya, Portugal i Espanya.

Tenen tres camps d'actuació ben diferenciats i a la vegada
complementaris entre si: consulting d'estratégies de comunicació,
disseny, i organització de seminaris sobre temes de marketing.
Dins el marc de la seva feina fan, des de la creació d'una marca,
passant pel disseny de l'establiment o el producte fins a I ' ela-

boració de projectes globals de comunicació.
La seva creació i orientació és la tasca que aquests professio-

nals duen a terme.
Tot i aixà, no és fácil i per arribar a definir, per exemple, un

logotip -marca i anagrama-, s'han de fer molts d'estudis: de mer-
cat, sociológics, estudi de la filosofia de la marca i , sobretot, ana
litzar l'impacte que pot tenir cap als consumidors. Per això, segons
deia Jürgen Bucher, no sempre queda instaurada per complet una
marca. A voltes requereix fer canvis.

En definitiva, ells són una fábrica d'idees pendents d'executar.
Després, l'execució d'aquestes és la que fan els estudis de dis-
seny, per exemple Fora Vila, i posteriorment les agencies de publi-
citat.

Són una empresa que no vol fer tota la feina que arriba sinó
que, abans de tot, volen que la visió del client vagi amb con-
sonancia amb la seva forma de treballar i la seva filosofia del
que és el mercat i la forma de fer feina.

Cuiden molt la seva pròpia formació fins al punt de sortir molt
sovint a seminaris i a cursets d'especialització de les seves matè-
ries. Aquest tipus de formació és molt important a l'hora d'estar
al dia dins el seu món de treball.

No deixen mai de banda el fet de cuidar la relació amb el
client i amb la feina que tenen encomenada i per això, no dub-
ten ni un sol inst ant en viatjar les vegades que faci falta al país
d'on és el client.

Cultura i veu

Com és que una
empresa d'aquestes
característillues s'ha
establert a Biniaraix?

El fet de que una empresa d'aqlestes característiques i importen-1-
cia s'hagi instal.lat a Biniaraix fa pInsar que és una cosa estranya.
Les dificultats d'aparcament, el fet d a que Biniaraix sigui un lloc des-
conegut etc.; són, en principi, uns n hadicaps" que qualsevol empre-
sa valoraría negativament a I nora d'establir-se allá. Fora Vila,
ha agafat aquests inconvenients i (I s hi ha aplicat la part positiva.
Per això ens ho expliquen menjani un pa amb oli a la taverna de
Biniaraix, tots els que treballen alld. en Jaume, en Miguel, en Sebos-
tia, en Jürgen, n'Eva, en Joan, nAnlett, na Janine i na Gisela, a més
de n'ApoTónia, la metgessa, que er s ha servit d'introductora .

Com és que pensareu d'inítal.lar-vos a Biniaraix?
El fet que ens haguem instal.lat Dquí és, sense cap tipus de dub-

tes, precisament perquè Biniaraix e. el que és. Ens va encisor aques-
ta casa i aquest entorn i considerón,m que era el lloc idoni per fer la
feina que havíem de fer. De Sóller ia n'estóvem enamorats i  ara ens
quedava fixar una seu laboral per fe- feina a gust. L'amplitud d'aques-
ta casa era el que necessitóvem i lo dubtórem ni un sol instant en
posar-nos en marxa.

Pensau que aquest establiment de Fora V
raix és el definitiu?

	 Vila a Binia-

g
"da i sobretot, ens sentim molt a

ust amb els veins que ens han reb
Pensam que sí, ja que ens ag

it molt bé i fins i tot, ens han dei-
xat integrar amb ells fins al punt de .que les veinades ens fan alguna
coca i ens conviden a menjar-ne. a idea és la de poder fer feina
sense problemes des d'aquí utilitz

'n
c

etc. Avui les distancies no son prokietmeeis
s.módems, fax, ordinadors,

Qué pensen aquests execu us de
venen aquí, a Biniaraix?	

ti	 multinacionals quan

No et pots imaginar la sorpres a que s'en duen; queden sense
paraula ja que ells no estan acostur ts
seus països, quan van a entrevistar-

se,laa m ba aixà. Per regla general als

tes característiques o d'altres tipus, són rebuts a grans edificis de
qualsevol empresa d'aques-

vidres o de marbre i això fa que no J 'els doni res diferent al que veuen
cada dia, dins els seus despatxos. ,ss queden meravellats del que és
la vall de Sóller i de la senzillesa i e rabilitat de les persones d'aquí.

Tot els deu semblar tan dil rent? 
Evidentment que sí. No et pots

cl 
imaginar el molt que els agrada

que sortiguem aquí a la terrassa e la taverna -la taverna es troba
menjar un pa amb oli amb oli-
cosa tan natural, no saben que

la gent quan venen a Sóller?
tels solen estar ocupats amb les

es no les pots distribuir a hotels

diferents. Tenim problemes sempre i no ens queda més remei que
onar a Deiá. Les empreses que ens envíen aquesta gent no tenen
problema de diners, el problema és de trabar habitacions. En mol-
tes ocasions hem d'acudir a hotels de Palma.

Per qué feis una feina tan selectiva?
Fer segons quin tipus de feina és molt fácil. Per dissenyar de

qualsevol manera basta tenir una fulla de paper i un Ilápis peró,
nosaltres feim una feina més profunda que tot això. El disseny és
una part de la nostra faino, una part molt important pera que no
té sentit si no va acompanyada d'un treball d'estudi i aplicació
del propi disseny. Nosaltres volem que els nostres clients tenguin,
al manco, clar ells mateixos el que volen, si no és així, mai es pot
establir una relació positiva.

Heu fet alguna feina per empreses de Mallorca?
Sí, hem fet un projecte molt bonic  per una cadena de perfu-

meries de Palma: La Central. Realitzàrem una idea  básica, una
filosofia, el disseny del paper i fins i tot, la idea del disseny de les
tendes. També hem fet un projecte petit per la Conselleria d'Agri-
cultura i Pesca i algunes petites coses de desenvolupament de  con-
ceptes i de logotips. Ara fa poc temps que hem elaborat la idea
del nou logotip de la Mostra Internacional Folklórica. Aquí es té
una filosofia diferent dels conceptes d'empreses. Són dues coses
diferents.

Sa Mostra té un nou
logotip grades a
Cre.Co.Co

['interés mostrat per l'empresa Cre.Co.Co. a través del seu estu-

di de disseny Fora Vila, en ajudar d'alguna manera a la Mostra

Internacional Folklórica, va fer que entrassin en converses que han

resultat prou interessants sobretot per Sa Mostra. Foro Vila ha estat

l'empresa que ha creat, desinteressadament, el nou logotip de

Sa Mostra. A partir d'aquesta magnífica creació és per la que

hem pogut saber el procés que s'utilitza i la complicació que com-

porta.
S'han seguit unes pautes importants. En una primera fase es

varen desarrollar tata una serie de conceptes del que Foro Vila
creia que era Sa Mostra: símbol d'unió, confraternització,
balls, música, alegria etc. Un cop elaborats els conceptes
foren discutits amb els organitzadors del festival folklóric per veure

si s'havia acertat amb la filosofia o si s'havien equivocat amb el

plantejament inicial. A partir d'aquesta primera reunió, es comen-

cen a cercar idees per reflexar el contingut del futur logotip i pre-

senten un conjunt de tres idees pensades i expressades damunt un
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paper. A partir d'aquí, es comencen a discutir les viabilitats de
seguir un camí o l'altre a l'hora de concretar l'actuació fins
arribar a l'última idea. Per concretar, un cop ja finalitzat, direm
que es va triar, per exemple, la imatge de tres figures ballant per-
que tres ja són multitud i la multitud és una de les parts que la Mos-
tra defineix. El fet de que ballin agafades del braç és igualment
un símbol d'unió i germanor que la Mostra representa any rera
any.

A partir d'aquesta creació, Fora Vila s'ocuparà de realitzar
tots els productes que duguin imprés aquest logotip.

L'organització de la Mostra ha valorat molt positivament l'ajud
de Fora Vila a l'hora de crear aquesta nova imatge. Sobre tot loan

Puigserver, president de l'organització, ha manifestat en nombroses
ocasions el seu agraïment a aquesta empresa per haver ograt
donar un altre aire al festival solleric. Fora Vila de la seva banda,
han elogiat la confiança que Puigserver va depositar amb ells quan
es va posar totalment amb les seves mans.

Jürgen í Eva analitzen el mercat
turístic local

Segons Jürgen i Eva el mercat a Sóller per a una empresa com
Cre.Co.Co. existeix pero, li manca definir conceptes amb un mínim

de 10 anys per desenvolupar- los. Un camí amb una direcció clara.

Manca una visió d'on valen arribar.
Vist com una empresa, els agradaria que Sóller es posás a la

seva disposició per crear aquesta nova visió -diuen rient- , però

els fa por que després els altres dobles tenguin enveja. Segons en

Sebastià, una de les persones que col.laboren a Cre.Co.Co. un

dels problemes de Sóller especialment visible al Port és que la
infraestructura és molt antiga i és necessari renovar-la. Els

beneficis obtinguts del turisme -diu Sebastià- no s'han reinvertit

adequadament en profit de l'entorn i del propi municipi i per tant,

seria necessària una renovació de les idees envers el que és i el

que vol ser el Port de Sóller. Segons els presents la Vall de Sóller

té moltes possibilitats i encara té possibilitats de recuperació. Ara,

és un bon moment perquè davant els problemes presents la gent

pensa i això és bo. Una vall petita com Sóller es pot veure
com una empresa i per tant cal veure, qué volen fer?, on valen
arribar? i com?.

De moment a Sóller el més urgent -diu en Jürgen- és dur a terme
l'aplicació d'un pla d'actuació.

just al front de Foro	 els oferri
ves i pebre, o un trempó. Essent un
dir del molt que els agrada.

Com feis per allotjar a aquel:
Tenim problemes ja que els ho

reserves fetes. Un grup de 8 persor



Ja estam a
la fresca!

Joan Seguí Oliver

Ja hem instal.lat, pel disfrut de tots
els nostres majors, varis ventiladors al
cel rás a la sala de la televisió i bar
per veure si ens donen una bona fres-
cor. També n'hem instal.lat d'altres, més
petits, a la sala superior.

Des d'aquí volem fer arribar a tots
els senyors associats/des que ¡a es poden
pagar les mensualitats (rebuts/quotes)
pendents; tots els capvespres es
poden liquidar al local social.

El Cor de cant, baix la direcció del
nostre vice-president,Pere Sampol
Oliver, está progressant molt rápida-
ment i no és estrany, está baix la batu-
ta d'un home que dirigeix i anima amb
molt d'encert.

Una representació de l'Associació
va ser convidada per la comissió de
festes i directius de la confraria de Pes-
cadors i la Caixa a les festes de Sant
Pere del Port, estam molt agras per
aquesta atenció que ens dispensaren.

Associació Tercera Edat 

P.P.

El fins ara vocal de la Junta
Jesús Abella Olmo és el nou vice-
president interí de la societat Cír-
culo Sollerense.Abella fou ele-
git en votació secreta entre els
membres de la Junta Directiva a
la reunió que es celebró a finals
del mes de juny.

Jesús Abella, ben conegut per
la seva relació en el món dels

Redacció

Aquest diumenge dia 18 i a
les 17'30 h. de l'horabaixa, es
realitzarà el tradicional Concert
al Torrent de Pareis que
enguany arriba al núme-
ro trenta, des de la seva ins-
tauració; está organitzat per Sa
Nostra amb la col.laboració del
Magnífic Aluntament d'Escor-
ca.

A l'edició d'enguany el pregó

escacs, cobrirà provisionalment
i fins a la próxima assemblea
general la plaça que quedà
vacant en virtut de la dimissió
irrevocable d'Antoni Molìino Dols.

Antoni Molino havia mani-
festat feia alguns mesos el seu
desig d'abandonar el càrrec
directiu per motius personals,
després de varis anys al front
de la veterana societat recre-
ativa.

será pronunciat pel professor
Francesc Bujosa, Catedràtic
de la UIB; cantaran la Camera-
ta "Sa Nostra" i la "Capella
Mallorquina" baix la batuta del
seu director Bernat Julià.

El concert constará de tres
parts: la primera d'orquestra
sola (amb el director convidat
Martí Bascuñana), una segona
d'únicament cor i una tercera
de cor i orquestra, aquestes dues
baix el director Bernat Julià.

Jaume Oliver i
Salvador
Martínez
presenten un
Ilibre de poemes
al Café Nou

Redacció

Avui divendres, a les 20.30 hores, tindrà
lloc al Café Nou la presentació del primer lli-
bre de poemes dels autors sollerics i col.labo-
radors de Veu de Sóller, Jaume Oliver i Sal-
vador Martínez, que té per títol Díptic, fent
esment a la qualitat bicéfala del !libre. En efec-
te, es tracta d'un llibre doble, o de dos 'libres
en un: un primer recull de poemes d'en Salva-
dor, de tito! "Del tall al detall de l'amor", de
tema fonamentalment amorós; i un segon recull
de poesies d'en Jaume, de temática més diver-
sa, de tito! "Mar endins".

L'acte será presentat pel professor Joan Car-
ies Simó. I hi haurà després una lectura de
poemes a cdrrec de Francisca Riera i d'ell
mateix, musicalment acompanyats per membres
de l'Escala de Música de Ca'n Dulce.

Jesús Abella, vicepresident
del Círculo Sollerense

Cultura

XXX Concert al Torrent de Pareis
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MAPFRE SEGUROS

SI USTED TIENE...
—Más de 23 arios
—Residencia habitual en Sóller
—Nivel cultural medio
—Facilidad de relaciones personales
—Posibilidad de dedicación exclusiva

... Y QUIERE TENER
—Una PROFESION
—con futuro
—rentable
—con alto reconocimiento social
—muy bien retribuida

EL SISTEMA MAPFRE le ofrece la oportu-
nidad de iniciarse, hasta su total integración
en la RED COMERCIAL del PRIMER GRUPO
ASEGURADOR ESPAÑOL

Solicite ENTREVISTA DE SELECCION
Teléfono: 78 89 00 Srta. Isabel 9 a 14 h.

M3011

11 633456

RESTA IMANT
CA 'N BLANCO

CUINA MALLORQUINA

C/. Cetre, 16 - Telf. 63 37 31
Enfront S. Y.P.



Joan

L'èxit del Primer Triatló
Popular Ciutat de Sóller este'
quasi assegurat.

Les cent places màximes
de participació ja es troben
quasi cobertes, i l'organit-
zació este' treballant ardua-

ment en els darrers detalls.
Per avui, divendres, esta

previst que sortin al carrer
els programes oficials del que
promet ser una interessant i
emocionant matinal esporti-
va.

Tant en Domingo de
Pizzeria Domenico, com

en Jaume de Gymna po-
lis, màxims responsables de
l'event esportiu, s'han aga-
fat aquesta prova amb un
apreci molt especial i l'estan
donant tot perquè quedi per-
fecta.

Aquesta setmana havien
de fer les darreres gestions
amb la Policia de Trànsit i
amb l'Ajuntament (que es
cuidare] de balisar el reco-
rregut marítim). Tots els altres
permisos oficials ja estan
concedits, i tot va endavant
vent en popa.

El ciclisme de
muntanya eix
bàsic en
aquest atípic
triada.

Triatló

Tot a punt pel Triatió
Ciutat de Sóller

Ens han robat la "Ruta"
Joan

El Tour, des de sempre, ha rnarcat la diferèn-
cia dins el Ciclisme Mundial.

Quan comença el Tour s'oblida tot el ciclis-
me anterior. Tot el fet fins aquest moment perd
el seu valor. Tothom esta pendent de les ges-
tes esportives dels Gegants de la Ruta.

Premsa, radio i televissió.., i tots els aficio-
nats a través d'ells, estem continuament pen-
dents d'aquestes delirants i mítiques jornades...

Només uno prova de qualitat i d'enverga-
dura, com la Ruta Turistica Ciutat de Sóller,
la Clàssica de les clàssiques de ,f Calendari Bale-

ar, era capaç de fer sombra, de fer oblidar,
per unes hores, als nombrososaficionats illencs,
la prova ciclista per etapes més important del
Món.

Autèntics ESPORTISTES -en lletres grosses-
curtits baix de les fortes temperatures estiven-
ques, Iluitaven fins al límit, esgotaven les seves
darreres forces, el donaven tot, deixant algu-
nes vegades la pell damunt l'asfalt, per acon-
seguir aquest tan anhelat triomf, per inscriure
amb Iletres de suor i sang el seu nom en aquest
"palmarés d'or", de la Cursa Millar i
més ben pagada de les Balears, que
encara no ha estat superada ni per proves de

l'envergadura del "Cinturó Ciclista Inter-
nacional a Mallorca".

ENS HAN ROBAT

Només la hipocresia de certes "per-
sones" solleriques, als que els ciclis-
tes els molestaven (unes hores al
any), i que per cert devien de tenir
molt de bo dins les cites esferes illen-
ques, ha aconseguit acabar definiti-
vament amb l'esperança de tots els
aficionats mallorquins.

PREMI LLIMONA

Per ells el nostre Premi Llimona,
que procurarem lliurar-los personal-
ment, fent públics els seus noms, en
el moment oportú.

Indignada i despreci. No es mereixen res més.

Dia 25 de Juliol, coincidint amb el Triatló
Ciutat de Sóller

Inscripcions: 112 Milla esportclutr, Jaume Balmes, 15
telefon 274535, fax 278602, Palma.

IX Pujada al Puig Major
Santi

El diumenge dia 25 de
julio!, a les deu del matí, coin-
cidintamb la disputa del Tria-
tló Popular Ciutat de Sóller,
la Penya Media Milla té orga-
nitzada la novena edició de
la Pujada Motociclista
Puig Major-93.

A l'hora de redactar aques-
tes línies -dimarts vespre- són
22 els pilots mallorquins ins-
crits, dins els que de moment
no es troba cap solleric, a
pesar de que sigui previsible
la participació d'en Joa-
quim Raja i d'en Fran-
cesc Ferró.

Vos tindrem informats !

16 de julio! del 1993 / Veu de Sóller

eu esportiva
11

Ciclisme   Motociclisme



Futbol Tercera Divisió

Dia 30 presentada de l'equip.

Pep Lluís Colom, portaveu
de la Junta Directiva

Bielet

L'actual Junta Directiva del
C.F. Sóller ens ha comunicat que
el Directiu del futbol base, Pep
Lluís Colom, ha estat nom-
brat portaveu de la junta
Directiva. Pel que ell es farà
càrrec d'informar dels
temes puntuals als mitjans
de comunicació; segons
paraules del President, per tal
d'evitar mals entesos i coordi-
nar millor les informacions.

Toni Bullan ha refusat el
càrrec.

Podem donar per cosa certa
que la persona que durant
aquests darrers anys ha estat
el segon dins l'équip tècnic,
Toni Bullan, ha refusat el
càrrec d'entrenar l'equip
juvenil i ajudar a l'equip
de tercera.

Segons hem pogut sebre,
sembla que en Toni prefereix
entrenar un any o dos fora de
Sóller, per conèixer altres gents,
llocs i adquirir nous coneixe-
ments.

Juanjo el míster dels
juvenils.

El passat dimarts capvespre
es desplaçà a la nostra Vall el
porter del C.F. Sóller Juanjo

Esteve. A una terrassa de la
plaça, a la fresca, sign à el con-
tracte que l'unirà amb el C.F.
Sóller per dues tempora-
des, i al mateix temps també
estampa la firma mitjançant la
qual es fa càrrec de l'equip
juvenil. Els entrenaments, dins
aquesta categoria començaran
dilluns que vé.

Moll ve amb moltes
il.lusions.

Tal com us vàrem avançar
la passada edició, Pep Lluís
Moll Navarro, ja és juga-
dor del Sóller per la vinent
temporada. Es un esportis-
ta ja consagrat dins la Terce-
ra Divisió, té 26 anys ¡treba-
lla dins la branca d'hostaleria.

Es formó dins els equips
bases del Mallorca, provinent
de La Salle; jugó quatre tem-
porades al Mallorca At. pas-
sant després per Calvià, Sa
Pobla i At. Baleares. Un home
que jugo enmig del camp, que
li agrada veure porta, un juga-
dor que ha estat demanat per
Miguel Bestard i del qual s'espe-
ra que doni gran rendiment en
aquest Sóller 93/94.

Dimarts passat parlàrem
amb ell i ens manifestà que ve
molt il.lusionat, que li agraden
molt els companys que tendrá
i alabó el molt que li agrada

Sóller i la seva ofi-
ció; a la vegada
comentó que es fa
un equip per fer
un gran paper
dins tercera.

Segur que
Miguel Bestard no
s'ha equivocat
recomenant-lo.

S'està tractant
dur-ne dos
més.

Segons parau-
les del mateix Pre-
sident, Pep Aguiló,
s'està en contacte
amb tres o quatre
jugadors de Ciutat
i el més segur és
que un dia
d'aquests siguin fit-
xats dos jugadors
més, per afrontar la
Lliga amb garan-
ties, degut a
l'escassetat del
mercat i el poc
que es pot triar.

Vos mantindrem informats.

Dimecres pròxim
comencen els entrena-
ments.

El proper dimecres, dia 21,
es començaran els entrena-
ments i el dia 30 es farà la pre-
sentació de l'equip. Les úniques

novetats seran les abséncies de
Guillermo Martín que defi-
nitivament no segueix i
Christian que tendrá uns dies
més de descans, per haver aca-
bat més tard la temporada que
els restants jugadors; a més,
s'està a l'espera de les dues
noves incorporacions; tot pareix
que está a punt per començar.=

Antoni Rullán enguany no trepitjarà Ca'n
Maiol.

Futbol 5 en Pista

Torneig
Fermin
Millón

Pere P.

El passat dia 7 de Juliol
començà en el Complex
Esportiu Belles Pistes el
Segon Torneig Fermin
Millón, amb un total de 16
equips inscrits.

En aquesta primera fase
juguen tots contra tots, pas-
sant els vuits primers classi-
ficats a la Fase Final, que es
iugará del 18 al 23 d'Agost,
Fent-se el lliurament de pre-
mis el mateix dia, en el trans-
curs d'un sopar de com-
panyonatge amb ball final.

Aquests són els resultats,
després de les dues prime-
res jornades:
Caí. Paris 3 - Font. Far 6
T. Muntaner 7 - Ca'n Pou 1
Busquets 8 - Kaiselauten 6
Bestard E. 8 - C. C/Rosa 5
L'Horta 4 - Sugus 1
A. Lladó 4 - Deyá
Bar Nadal 5- P. Cometa 2
Los Pijos 2- Ca n'Antuna 6
Muntaner 6 - P. Cometa 2
C/Rosa O - Deyó 9
F. Far 16 - Kaiserlauten 2
Auto Lladó 6 - L'Horta 7
Caf. Paris 8 - Sugus 3
Bar Nadal 16 - Los Pijos 1
Ca n'Antuna 5- Busquets 1
CLASSIFICACIO:
1.- Muntaner, 4 punts.
2.- Deyá, 4 punts.
3.- L'Horta, 4 punts.
4.- Fontaneria Far, 4 punts
5.- Bar Nadal, 4 punts.
6.- Ca n'Antuna, 4 punts.
7.- Cafeter.Paris, 2 punts.
8.- Busquets, 2 punts.
9.- Bestard Esport, 2 punts
10.-Penya Carpeta, O punts.
11.- Ca'n Pou, O punts.
12.- Sugus, O punts.
13.- Comerciants C/Rosa,
0.
14.- Kaiserlauten, O punts.
15.- Autos Lladó, O punts.
16.- Los Pijos, O punts.

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca Tel. 63-04-47

L'Esportiu
guanya
el trofeu
del
Victòria

G.M.

Mai des dels millors temps
del Joventut Mariana les gra-
deries del C.P. Victòria havien
tornat a estar tan plenes com
dissabte passat, dia de l'expec-
tant final del Torneig de la Coor-
dinadora en la qual els
col.legues de l'Esportiu
s'imposaren per 5 gols a 3 al
Rock & Gol.

El capvespre futbolístic
s'inicia amb la decisió del ter-
cer i quart lloc amb el resul-
tat Can Antuna 3 - Puig

Majar 5. Fins als
darrers minuts
s'aguantà l'emoció
fins que els soldats
s'avançaren en dos
gols al marcador fal-
tant pocs minuts per
finalitzar l'encontre.

Més emocionant
fou encara la final del
torneig. El públic
aplaudia majorità-
riament les jugades
del Rock & Gol, però
al final qui s'imposà
fou l'Esportiu. Com en
l'anterior encontre els
dos equips jugaren en
tot moment molt igua-
lats i no fou fins poc
abans de xiular-se el
final de l'encontre quan es cla-
rificó el resultat.

La festa acabó amb l'entre-
ga dels trofeus patrocinats
per la Caixa de Balears Sa
Nostra, Kiosco Lorente i Ajun-
tament de Sóller i amb un bon
berenar oferit per S'Escán-
dol.

RESULTATS SEMI-
FINALS:

Esportiu 9 - Puig Major 6
Ca n'Antuna 3-Rock &Gol

5.
RESULTATS FINALS:

Esportiu 5 - Rock & Gol 3.

MAXIM GOLEJADOR:

1.- rió Suau, 34 gols.
2.-Miquel Bestard, 29 gols.

PORTER MENYS
GOLEJAT:

1.- Pep Cánovas, 26 gols.

Ambient al màxim fins als darrers minuts.
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Futbol Cinc en Pista



Los dos entrenadores con los tres puntales del equipo.

Xisco Enseñat recibiendo el trofeo de máximo
goleador donado por Autoescuela Reynés.
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es positivo.

-¿Un aná-
lisis del año?.

-Aparte de
los que fueron
la columna del
equipo -Ventu-
ra, Ouico, Héc-
tor, Xisco- esta-
mos satisfe-
chos de la evo-
lución de otros
niños que fu&
ron de menos
a más por ser
nuevos o de
primer año
como Pedrito,
Ripoll, Joan o
Tomeu.

Viendo los
resultados de
nuestro equipo
y los jugadores
que hay si
hubiera esta
línea durante
bastantes años
en todos los
equipos de fút-

J.S.

Miguel Sacarés y David Mar-
tín, 3 años ¡untos y otro antes
en el deporte escolar. David (21
años) tiene el curso de inicia-
dor. Ahora quiere el de juvenil
y después los siguientes. Miguel
Sac:arés (19 años), empieza los
cursos este año. El orden da igual:
Miguel y David o viceversa.

-¿En que se basa su
alianza?.

-En que nos llevamos bien y
tenemos la misma manera de
ver el fútbol: nos gusta ofensivo
y jugar bien el balón. Preferi-
mos la técnica a la fuerza. Ense-
ñarnos a los niños a jugar bien
al fútbol.

-¿Cómo ha ido la tem-
porada?.

-Muy bien, además estamos
muy contentos porque incluso los
equipos de fuera reconocían que
jugando el balón éramos bue-
nos y eso es lo más importante
para nosotros. Te hace ver que
el trabajo ha servicio para algo.
La fuerza ya la cogerán cuan-
do sean mayores.

-¿Hay escuela o sólo
buena voluntad?.

-No hay mucha porque ni hay
entrenadores estables. Ahora
estamos un poco mejor pero sería
bueno que hubiera alguien que
coordinara todos los equipos
para que no pase que uno ense-
ña fútbol fuerza y otro sólo téc-
nica. Sería mejor para todos.

-¿Lo mejor y lo peor del

año?.
-Lo mejor: un buen bloque y

todos con la misma idea. Muchos
chavales muy técnicos. Lo peor
quizá sea falta de carácter pero
no puedes exigirles que tengan
la fuerza que no tienen, pero
por esa falta de fuerza perdi-
mos muchos puntos tontos.

-¿Otros problemas este
año?.

-El viaje de estudios fue fatal.
También hubo lesionados -Biel,
Mas, Ravi, Fabián- pero lo bueno
es que cambias a uno a un sitio
nuevo y ves que sabe jugar, eso

bol base saldría un mogollón de
jugadores válidos para el Sóller,
pero nosotros no podemos entrar
a la caseta y decirles que per-
severen, que mañana jugarán
en el Sóller, porque después no
confían en ellos y no tienen opor-
tunidades. Por condiciones la
mayoría podría seguir. Basta ver-
los.

-¿Resumen?.
-Ha sido un año estupen-

do. Lo mejor es cuando apren-
den y se divierten ellos. A veces
trabajan el doble de lo nor-
mal pero como están enrolla-
dos, disfrutan. Y uno también,
claro.

Uno de ellos:
Xisco Ensenyat, 14 años
recién estrenados.

El máximo artillero de todas
las divisiones del Sóller: 46
goles en 30 semanas. Lleva 4
años en el club.

-Destaque algo bueno y malo
suyo.

-Bueno: soy rápido y técni-
co; lo malo es que soy vago y
que enseguida me derrumbo, si
las cosas no me salen bien a la
primera ya todo me sale mal.

Xisco hace los goles sin sudar
mucho. Tiene una izquierda
bendecida y es buen cabecea-
dor aunque como explica Miguel
Bestard no va a disputar las pelo-
tas, le falta espíritu guerrero.

"Mi ídolo es Madjer, uno de
Argelia, que jugaba con el
Oporto". No es extraña su elec-
ción; muchos degustadores
recuerdan aquel partido en que
los portugueses arrebataron al
Bayern Munich la copa de Euro-
pa. Aquella final la ganaron entre
un Paolo Futre eléctrico y un taco-
nazo de fantasía que hizo ídolo
y campeón a Madjer.

-De su equipo ¿qué destaca?.

-Ventura, a ojos cerrados.
También a Quico ya Héctor que
ha progresado mucho.

-¿ Y, ahora quién es su ídolo?.

-H ri sto Stoichkov.

Es ¡usto lo contrario de su
forma de ser. Juntos serían la
bella y la bestia. Xisco quiere
jugar en el Barcelona. Lo tiene
claro. Dice que se va a pasar
el verano entrenando por su cuen-
ta. Quizá quiere vencer esa frial-
dad, ese desánimo que es su
principal enemigo.

-Yo creo que a veces os
tomáis los entrenamientos un
poco a cachondeo ¿es verdad?.

-Podríamos trabajar mejor,
muchas veces perdemos el tiem-
po y nos lo tomamos a cachon-
deo.

Infantiles segundo año

Ha sido un año
estupendo                           

CAMP D'ESPORTS
DEN MAYOL

DIVENDRES DIA 30 JULIOL
A LES 20 HORES

PRESENTACIÓ
DEL

C.F. SÓLLER
TEMPORADA
,,,,, 93 .94 1111       

Un ambient diferent
Galeria d'Art

C/ Isabel 11, 23 - Telf. 63 40 31 - Sóller        AJUNTAMENT DE SÓLLER          

COLMADO
PEÑAS

Fruita i verdura de
primera per a la

bona cuinera  

La Policía Local informa del tancament
dels carrers del CENTRE CIUTAT,
amb motiu de la MOSTRA
FOLKLORICA          

Veu de Sóller
FAX

634106 

DIA 19 DILLUNS 	  18H.
DIA 21 DIMECRES 	 19 H.
DIA 23 DIJOUS 	 19 H.
DIA 24 DISSABTE 	 18H.
DIA 25 DIUMENGE 	 14H.                 



Embutidos Aguiló S.L.
CASA FUNDADA EN 1900	 N.1.F. A.07002827

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

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

En marxa el
Torneig "Bricole"
Snt Bartomeu

Joan

Com cada any, per aquestes mateixes dates, está a punt
d'iniciar-se el Torneig Sant Bartomeu de Billar, orga-
nitzat pel "Circulo Sollerense", dins la modalitat "Brico-
le", en el que hi podran participar els jugadors de Primera i
Segona Categoria.

Les inscripcions estan obertes, des de avui mateix, en el
"Centro", fins dia 25, en que es farà el sorteig oficial.

Guanyà la General, la Peça Major i el
major número de peixos 

Llorenç Garcia s'imposà
al Trofeu Sant Pere

Joan

Dissabte passat es disputó
l'ajornat Trofeu Sant Pere
de Caça Submarina, amb
un temps immillorable i clar
triomf d'en Llorenç Garcia
que copa la General, el Tro-
feu a la Peça Major (un sard),
i al majar número de peixos
agafats (5).

La General quedó amb
aquest ordre:

1.- Llorenç Garcia
2.- Mateu Enseñat
3.- Onofre Bisbal

4.- Bartomeu Martí
5.- Vicenç Muntaner
6.- Miguel Moragues
7.- Pep Capó

La pesada es va fer en el
Nautilus, seu de l'entitat
organitzadora, a les cinc
del capvespre, fent-se pos-
teriorment el lliurament de
premis en el transcurs d'un
agradable sopar de com-
panyonatge en el Mirador de
Ses Barques.

Els trofeus foren donats pel
C.A.S. Nautilus, Pastisseria
Ca'n Pep i Cafeteria Nauti-
lus.

Billar

Masques Cayeres 

Tres components del Grup
d'Espeleologia del Club
Ciclista "Defensora Salte-
rense" varen endinsar-se en
aquest meravellós torrent ano-
menat Sa Fosca.

Es fantàstic. Es troba situat
en el terme municipal d'Escor-
ca. S'agafa des de el Gorg
Blau, passat l'encreuament de
Sa Calobra (baixant des de
Sóller), o també en el Pas des
Duro, que es troba uns 200
metres abans d'entrar dins la
fosca total. Es parteix uns 100
metres abans d'arribar en el

Mirador en el que es veu el
Torrent de Parells. S'han de bai-
xar uns 150 metres hi es troba
una olivera amb unes cintes
posades per passar-hi la corda.

Es baixa un salt d'uns 20
metres. Segueix un troç cami-
nant. Després trobem una
corda fitxa amb nus que va
baixant uns 50 metres amb dife-
rentes cordes instal.lades. I ja
ens trobem dins el Torrent.

Aquest pas és el darrer en
el que es pot pujar si vols sor-
tir d'aquest abans d'entrar
dins Sa Fosca.

L'aigua dins Sa Fosca está
moltfrecla, i s'hi ha d'anar amb

Comencen a preparar la
catalogació de les cavitats
solleriques.

un vestit de neopré complet.
Es aconsellable no ser mol-

tes persones. El màxim 5, sinó
el recorregut et pot durar mol-
tes hores.

Per 3 persones el
material necessari és:
1 budrier per persona.
1 rapelador, tipus vuit.
2 mosquetons.
1 vestit de neopré.
2 o 3 metres de cinta o cor-
dina.

I per tot el col.lectiu:
1 corda de 40 metres.
2 cordes de 20 metres.
1 corda de 10 o 15 metres.

El temps per fer el recorre-
gutés moltelastic. Depend dels
participants i de la prepara-
ció d'aquests en descens de
torrents.

En acabar Sa Fosca la sor-
tida fins als vehicles és un poc
dura, ja que s'ha de baixar
cap a Sa Calobra (unes dues
hores), o pujar cap al Restau-
rant d'Escorca. La pujada cap
a Escorca és una mica forta
sobre tot a l'estiu degut a la
forta calor, però el recorregut
és més curt que el que baixa
cap a Sa Calobra.

Prest esta rem amb vol-
tras amb altres activi-
tats.!

Férem Sa Fosca
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Espeleologia Cala Submarina   

pi
Aestaurante

Dimecres tancat
TEL. 63 11 11

REBAIXES
ROBA PER A INFANTS

—	 Telf. 611121	 —	 07100 SOLLER

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS

Carrer de sa Mar, 128 Tel. 63 34 50 07100 -SOLLER-

NUEVO OPEL

¡MI COCHE!
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José Laso Martí
Ferrer a la Pista
del Mariana

Arrel de la vinguda dels jugadors José Losa (Real
Madrid) i Martí Ferrer (Guadalajara) es reuniren a

Sóller dues Escales Mallorquines de  Bàsquet, que
congregaren més de 75 esportistes.

Disputaren un partit infantil i un dins la
categoria cadet.

José Losa i Martí Ferrer
entretingueren als
congregats durant més
de mitja hora contestant
a les nombrases
qüestions dels joves
jugadors.

Els deianencs
corredors puntals
a totes les curses

Joan

Els ciclistes deianencs
segueixen conquerint primers
llocs al llarg i ample de la geo-
grafía illenca.

El passat dissabte, dia 26
de iuny, competició per afi-
cionats a Muro, a la que en
Francesc Horrach "Xes-
qui" aconseguí el setè lloc.
S'imposà n'Amengual, seguit
d'en Cirer, Angel Gomila,
Ramis, Salas i Abraham.

El capvespre esportiu es
completó amb una cursa per
socials (52 inscrits), a la que

s'imposà en Comas, seguit
d'en Pou S. Ripoll, G. Quet-
glas, J. Horrach...

A Son Servera, amb motiu
de les seves festes populars
es disputaren també diverses
curses. A la categoria d'ale-
vins triomf absolut i indiscuti-
ble d'en Vicenç Reynés,
seguit d'en Márquez, Mas,
Montiel...

A Marratxi nova cursa per
socials, organitzada pels com-
panys del C.C. Siurell, amb
triomf d'en Córdoba, seguit
d'en Comas, Colombram, Por-
cel, S. Ripoll, J. Horrach...

Ciclisme

I'Horta, org ann s ubi tzadsat tew
ció lpassatatdiumenge

, e

i muntanya
metrod

sme de
e a prova crono

cde c. j.t
l'at) Y passat.

<Bis brou

Cicloturisme

PETITS ANUNCIS

BANUS antigui-
tats. Restauració,
compra i venda de
mobles i d'objectes
antics. Carrer de la
Rosa,	 3.	 Telf.
63 . 2 8 . 73
63.10.67.

COMPRAM
MOBLES i qualsevol
altra cosa rústica o
antiga. Pagam al

comptat. Antiguitats
Antoni de sa Coma
(Jeroni Bisbal). Carrer
del Vicari Pastor, 8.
Telf. 63.08.65 i
63.07.68.

GAS-OIL per a
calefacció a domici-
li. Telf. 63 14 62 i63
03 87.

ULTIMO PISO en
Edificio Las Perlas,

110 metros cuadra-
dos de super-lujo, con
vistas panorámicas
en la bocana del Puer-
to. Ven a verlo. Cami-
no del Faro. Informes
63 2851.

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

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

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

SE VENDE MARK
1 CAMP, Evinrude
15 cv. casi nuevo. Telf.

631840.
ANGLES, repàs

d'EGB, BUP i COU.
Conversació i princi-
piants adults. Profsa.
Leslie Hunt-Bond, Port
de Sóller. Telf.
634032.

ES LLOGA PIS cèn-
tric, carrer de Serra,
12. Sóller. Inf. Telf.
634156.

SE VENDEN Y
ALQUILAN aparca-
mientos. Telf.
631404. Inmobilia-
ria Villalonga, calle
del Mar.

VENC GALERA de
Gas Butano, en bon
estat; preu interes-
sant. nf. Telf. 414886
ó 631336.



El primer dia ningú no sabia que l'aparcament s'hagués posat en funcionament, perol) al llarg de la setmana
estrangers i sollerics han començat a utilitzar-lo.'    

A N A' is houtiqu    

REBAJAS
la ocasión/

Liquidación Total Primavera-Verano 1
La oportunidad

GRANDES FZEBA,IASE

/9417/0d1/./
S' 5 cczon,

OrkiePiAo AMES
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Estacionar-hi costa 100 pessetes, preu únic

traparcament de la lorre oa esta en tunco	 orrt
G.M.

Dissabte passat va entrar en
funcionament l'aparcament muni-
cipal situat darrera la Torre, a
l'entrada del Port, amb capaci-
tat per quasi 300 vehicles.

Prohibicions

Sóller compta des de dissabte amb un nou espai públic per a l'aparcament de
vehicles a l'entrada del Port. Es tracta d'una ampla explanada, amb capacitat

per aproximadament 300 automòbils, amb la qual es pretenen eliminar els
embussos circulatoris a la Plaça de la Torre i a la zona més estreta del Través.
Existeix una tarifa única per estacionar-hi que és de 100 pessetes, amb la qual

l'Ajuntament pot mantenir dos guardes que durant el dia vetllen les instal.lacions i
tenen cura de l'accés, que presenta la dificultat d'atravessar els rails del tramvia.

ha signat un conveni amb la
Fundació Deixalles Sóller
segons el qual es contacten

dues persones que hagin estat
en atur i tenguin necessitats
econòmiques que tenen cura de
l'aparcament i vigilen la sorti-
da del recinte.

Al mateix temps,
durant la present setma-
na, els pintors de la bri-
gada municipal han pro-
cedit a assenyalar mar-
ques viàries damunt la
calcada a la Placa de
la Torre i fins al Tra-
vés segons les quals es
prohibeix l'estaciona-
ment. Amb aquesta mesu-
ra es pretén que els con-
ductors que deixaven els
seus vehicles en aques-
ta zona canviïn el seu
hàbit i l'entrin directament
a l'aparcament.

Deixar el cotxe a la
nava instal.lació té un
preu que és únic: 100
pessetes.

Dos vigilants

A partir d'aquests
ingressos l'Ajuntament

Una comissió de

seguiment formada per

tres membres de Dei-
xalles i els regidors Bar-
tomeu Colom, Bernat
Cabot i Francisco Rodrí-
guez avaluará
periòdicament el
treball dels dos con-
tractats.

Si es produeixen
excedents els guardes
tendran un incentiu
econòmic i l'Ajuntament
i Deixalles ingressaran
alguns diners.

Segons manifesta-
cions realitzades per
membres de la Fundació
Deixalles Sóller, l'Ajun-
tament estudia la possi-
bilitat d'aplicar tarifes a
l'aparcament de la Gran
Via, del qual també Dei-
xalles podria gestionar
el seu control.




