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Més de 20 milions per
eliminar el ferns
unes 7.000 tones anuals.

Redacció

Les pliques

El dilluns d'aquesta setmana, a migdia, es celebrà
l'acte d'obertura de pliques
dels aspirants a l'adjudicació,
mitjançant subhasta, del
transport i eliminació del ferns
de tot el municipi.
L'adjudicatari, segons les
condicions, haura d'endur-se'n 3.000 tones del ferns
ia cremat de l'abocador de Sa
Figuera, i tot el ferns en cru
que es produeixi en el munijpi a partir de l'adjudicació
iel servei, que es calcula en

"S'Illa" està en venda
per 24 milions
J.C.

Natura

,

propietari actual, el ciutadà
-Josep Forteza Castarier.

Segons les informadons sortides aquests

Noticia histórica

dies a la premsa, el Penyal
de silla està en venda per
Ia quantitat de 24 milions
de pessetes, per via d'una
agencia immobiliària de
Magalluf.
D'acord amb el Pla
d'Ordenació Urbana de
Sóller, la illeta esta dins
zona Forestal Preservada i
segons la Llei de Costes
està inclosa dins la zona
de domini públic. Amb
aquesta legislació no es
pot construir res de res.
El propietari, segons el
Catastre dels anys 1960,
era Catalina Castafier Colom, de la qual passa al

En el Repartiment de
l'illa de Mallorca realitzat
després de la conquesta
pel rei Jaume I, el Penyal
de s'Illa quedà adscrita a
Ia porció que correspongué a Hug, Comte d'Empúries, qui prest l'establí
en enfiteusi.
D'acord amb les dades
proporcionades per l'historiador Plàcid Pérez, el
primer document escrit
que es refereix a aquesta
illa es una donació que Pere Bruguera, sastre de Ciutat, fa a Berenguer de Castilla, el dia 28 de febrer de
l'any 1273.

Les Normes de Planejament Urbanistic
de Deià estan a disposició dels veinats

C.B.
Dijous dia 26, un equip
d'ICONA es desplaçà a la

zona de silleta, per seguir

amb la campanya de reducció de la població de la gavina mitjançant la col.locació
de verí.
Unes dues mil aus varen

No augmentari el sòl urbanitzable fora dels nuclis existents

Durant unes setmanes estaran exposades al públic les Normes Subsidiàries
(NN.SS.) que regiran el Planejament Urbanístic del Municipi de Delà. Durant aquest
temps els veinats i interessats poden presentar noves idees, el seu punt de vista o els
seus problemes. Per altra part, el batle de Delà té la intenció de convocar una reunió

morir i eren recollides per
una barca que portava el
mateix equip, a mesura que
queien al mar per després
ser enterrades en un Hoc anteriorment dispost.
El major problema que
presenta la gavina és la seva
rápida adaptació al medi de
l'home i conseqüentment
l'augment de població
d'aquesta espècie, que s'esta convertint en depredado-

ra.

per parlar directament amb la gent del poble. En aquesta normativa es tracten els crite-

ris que es seguiran per utilitzar el sól del terme de Del
à: Quins seran les zones considerades urbanes, quines les no urbanitzablesi quines seran les Vies d'Accès a la Mar.
La zona situada a la part inferior del nucli

La idea de la proposta és consolidar elS
nuclis que ja estan urbanitzats (Deia, Son
Baugâ, S'Empeltada, Sa Cala i Llucalcan), i tenir-los com a únics per a edificar i d'aquesta
manera considerar la resta com a no urbanitzable.
Aquestes normes, a més de projectar el futur de cada zona de Deià, fa un estudi de la
població, i una previsió del possible creixement dels habitants. Actualment són 527 els
deianencs, pea') aquest nombre es quadruplica quan és temporada alta turística, que
s'arriba quasi a les dues mil persones. Així
aquestes NN.SS. es calculen per un maxim de
3.652 habitants.

ilutomobilisme

Aconseguirà Joan Fernàndez el
setzè triomf al Puig Major?

,

urbà actual, Es Clot, és la que es preveu per
concentrar l'urbanització. Així aquest Iloc estaria qualificat com a zona residencial extensiva
1, i que podria augmentar el seu nombre d'habttants fins a més de 1.700.
Es Clot, segon proposen aquestes Normes
Subsidiaries, podria comptar amb nous vials
de comunicació. Un d'ells partiria des de Can
Boi, per arribar a Can Quet, i així donar fluidesa
al transit que entra dins aquesta zona.
Per al seva part, alguns veinats d'Es Clot
ens han comunicat els seu descontent sobre

Ia qualificació de la seva barriada. Primerament
argumenten que es sacri fi cara un floc molt
propi què és l'únic on encara alguns pagesos
cuiden i aprofiten els seus horts i no hi ha solars abandonats.

Tres candidats
a president de
la Creu Roja
Redacció

Joan
Dimecres passat es
reuní la comissió de l'As-

Joan Fernandez l'etern "Rei del
'uigmajor", tornara participar aquest
ny a la maxima prova automobilista
anca, que compte amb l'inscripció
e la totalitat de "Barquetes" particiantes al Campionat d'Espanya.
Es faran dues pujades d'entrenasent el dissabte i una el diumenge,
isputant-se la prova puntuable a
artir de les onze i mitja.
La carretera del Puig Major el disabte es tancarà a les 15,45 hores,
orint-se damunt les vuit i mitja del
3spre. I el diumenge a les vuit i quart
ai mati, per obrir-se damunt la una i

semblea local de la Creu
Roja que havia d'escollir

iitja.
A destacar les fortes mides de seiretat agafades, per evitar accidents
im el de l'any passat.
Amplia informació a planes espor/es.

ICONA elimina
2000 gavinerook•
a s'Illeta

Es preveu el creixement urbà d'Es Clot

Es presentaren dues propostes: una de l'empresa Can
Capó, S.A., i l'altra de Maties
Arrom (MAR). Ambdues
sol.liciten unes quantitats
consemblants per a l'eliminació del ferns, que oscil.len entre els 21 i els 24 milions de
pessetes anuals, mentre la
proposta de Matias Arrom
ofereix la construcció d'una
estació transferidora, dotada
de tolva, a càrrec seu, amb
certes condicions.

-

Di vendres, 4 de maig del 1990

Sembla que eis anys no pasen per Joan Fernandez. Enguany
toma a ser el maxim favorit.

tres candidats a president.
En concret els elegits foren: Jaume Casasnovas
Sastre que obtingué quatre vots, Maria Vázquez
Pulgarin que també n'obtingué quatre, i Isabel Alcover que n'obtingué dos,
Ara, aquesta comissió,
formada per deu membres,
remetrà aquesta Ilista de
tres persones perquè la
Presidenta de la Creu Roja
de Balears decideixi quin
d'ells sera el President de
Sóller.

Primer de Maig
d'UGT al
nou local
El dimarts passat, dia 1,
festa del treball, la Delegació local de la UGT, va celebrar aquesta data oferint
un petit refresc a tots els
seus afiliats i simpatitzants.
L'acte va tenir Hoc al nou
local de la Gran Via, que el
sindicat socialista va adqui-

rir, ara farà aproximada-

ment un any, i que malgrat
fou inaugurat o fi cialment el
maig de l'any passat, les
obres de reforma i habilitació no s'han acabat fins fa
poc, i encara, resten alguns
acabats.
S'espera que a partir
d'ara, l 'UGT - Sóller, pugui
desenvolupar una major activitat, començant per una
millor atenció a l'afiliat. Per
això, s'estan programat una
sèrie de cursets amb temes
d'interés, d'entre els que hi
destaca un d'informàtica.

La Confraria
de Pescadors,
a favor d'un
Port Esportiu
Placid Pérez
En unes declaracions exclussives a
"Veu de Sóller", el Conseller d'Agricultura i
Pesca, Pere J. Morey,
confirma que la Con fraria de Pescadors de
Sóller havia sol.licitat a
Ia Conselleria que fes
d'intermediària per tal
d'aconseguir que
l'Ajuntament flexibilitzas la seva negativa
absoluta a la construcció d'un Port Esportiu a
Ia zona marítima de

Sóller.

La Confraria, que

expressa la seva petiole, verbalment a través
del seu representant al
Consell de Pesca, es

contraria al Port Esportiu que proposa el grup
Cuart, però veuria amb
bons ulls la seva ubicació a un altre Iloc i
amb unes dimensions
distintes, perquè creu
que "és necessari descongestionar el Port de
Sóller".

La resta de Confraries de Mallorca quedaren sorpreses de l'actitud de la de Sóller,
perquè tant Felanitx
com Andratx i Cala Rat-

jada s'oposen als respectius ports esportius.

Agenda

2
-

Avui

4

Divendres

Serveis

Estació de sa Vinyassa

Avui divendres dia 4 de
maig, Sta. Mónica, Mua
Dama dissabte, St. Sulpici
Diumenge dia 6, St. Joan
Ante Poriam [atinam

s-

Automobilisme

El Temps

de maig del 1990
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Ajuntament de Seller
Oficina Muntpal del Port
Ajuntament de Fomalutx
Apntament de Deri
Jutjat de Saler
Notaria
Rectoria

Un mes d'abril
normal en quant
a pluges

Costumari

630203/0204
630101
631901
633077
631X348
632611
630602

Policia Municipal
Porcia Municipal-Urgencies
Guardia Civil

6302C0
633721
630203
632500

brutal Sanftana
Creu Bop
Mage de Guàrcia (Avisos)

633011

Bombers
Amb el mes de maig
comencen les fires per tot
arreu. Aquest primer diumenge
sera la Fira de Sineu, i el segon
diumenge sera la de Sóller.
Estau alerta, que ¡a avisen les
dues populars: "A la fira s'hi va
per comprar i gastar, i "Qui va
a fires i a mercats, toma pobre
aviat".
St. Sulpici era manzaire, i
es l'advocat dels ferrers i se rraleis, que feien panys i daus
per les portes. Els que aprenien aquest ofici eren coneguts
amb el nom d'escura-cassoles"
i també "ensiarns", tot parque
per acabar-los d'omplir la boca
quan menjaven corn, els donaven mott a verdesca.

Temperatures
Màxima 24,0* dia 29
Minima 6,4* dia 27

Toni Forteza va debutar a terres catalanes.

SON

TORRELLA

SAI

.

VINYASSA
BINIARAIX

Després de la primera desena d'Abril tant plujosa, tot feia
pensar que tendriem un mes molt humit, pare) no ha estat
així. Així i tot aquest mes d'Abril el podem considerar normal
en quant a pluges, no així en quant a temperatures que hem
patit, ja que ha fet el fred que no havia fet a l'Hivern, fins i tot
ha nevat en tres ocasions encara que molt poc i al cap
damunt del Puig Major.

primitiva
Sorteig d'ahir dijous,
dia 3 de maig

30
47
-Comp. 2928
40

Notes de Societat

Dissabte passat es va disputar a terres Catalanes el Ralli
Vendrell, segona prova puntuable per al "Criterium Solo
Auto", Campionat de Rallis de Promoció, que es disputé dins
Catalunya.
Hi participaren els sollerics Antoni Forteza Colom i
Marcel.lí Caballero Rullim, amb Seat 127, dins la classe
la.
A destacar que aquest era el "debut" d'en Toni Forteza,
que s'alternava amb la conducció amb en Marcel.lí.
Després de tenir molts de promblemes per acabar de
preparar el cotxe els dos pilots sollerics varen aconseguir
acabar el "Ralli".

Actes de la setmana
DESFILADA de Cotxes Antics que arribaran a la plaça de
Sóller, aproximadament a les 10'30hs. del mati.

Dijous,3-maig

26.211

Dimecres, 2- maig

30.875

Macat
Esconada
Cementiri
Residencia-Hospid
Depuracte
Correus
Gas", s.a
SF
'El Gas' (amie)
Gas' s.a (Urge-noies)
Locuton Biniarat<
Obres de Port

630231
630561
631429
630777
633842
631191
630128
630805
633198
631108
630017
633316/69

A.S.C.P.(Ca'n Dulce)
CirculoSolleense
La Un& 'Sa Bobgiueta"
DefensoraSollerense

632421
631206
630163
631556

Ferccarril de Seller
Cia 13arcosAzulee
Ci•Tramentane

630130
630170
632061
631384
630571
631379
202125
632821
630567

Parada Taxis-Es Port
Parada Taxis-Sólier
Parada TaAs-Sa Tore
Autocars Llompart
Autocars Siller
Autocars Re*

I CONCERT a la Residencia, a càrrec del Quartet Mozart.

ACTUACIO del Grup Ambient, avui vespre al Teatre Alcazar
a les 22 hs. A benefici de la Creu Roja.
BALLET a benefici de la UNICEF, demà horabaixa, dia 5 a
les 19 hs. al Teatre Principal. S'interpretarà l'obra "Pere i el

W. UloCe&

Uop".

TRENS

Pains-Mer 06,00 - 10,40 - 13,00 15,15 - 19,45

Siller-Palms:06,45 - 09,15 - 11,50 14,10 - 18,30.

TRAMVIES

INNAUGURACIO de l'exposició de pintures a l'oli de F. M.
Fernández. Dissbte dia cinc a les 17'30hs. a la Sala d'exposicions de la Creu Roja.

SMer.Port05,55 -05,55 '09,00 - 10,00 - 11,00- • 12,00 13,00 - 14,00 - 15,00 16,06- 17,06- 17,55 - 19,00 -20,00'20,45
(21,00 Diu ivres i Festius).
Port-Seese06,20 - 07,33 - C6,25 -09,30
-10,20-11,20-12,20-13,25-14,20
- 15,33 - 16,30 - 17,30 - 18,30- 19,3°20,20 - 21,10
(21,20 Diumenges Festius).
AVIS: Bstramvies marcats ait un
arilacenamb tas artibadesy sortidesdels
.

GYNKAMA FOTOGRAFIC, diumenge dia sis a les deu del
mati. Començarà a les Plaça d'Espanya de Sóller.

-

EXPOSIC10 de Juguetes Antigues, diumenge dia sis, a les
dotze del migdia a la Capella de Ses Escolapies.

-

Dimarts,l•maig

Joan

/61

2
mARROIG

Mapa de Muges del mes d'abril.

16
36

Dos sollerics al "Ralli Vendre!"

C-«*

0845

633721

INNAUGURACIO de l'Exposició de la V Trobada de Pintura
Internacional del Barranc. Diumenge dia sis, a les 18hs. a

90.694
Dilluns,30- abril
Divendres, 27 abril
28.418

l'Antic Convent de Ses Escolapies.

-

Noces d'Or Riera - Alzina
El passat dia 22 d'abril el matrimoni, Joan Riera i
Marganda Alzina les seves Noces d'Or. Amb la presència dels familiars i amics més pròxims, pogueren
disfrutar d'un dia des festa, assistint a missa a la Parròquia de St. Ramón de Penyafort del Port, i dinant
plegats al Restaurant Canyís. De part nostra, enhorabona per aquest cinquante aniversari.

PREU
SUBSCRIPCIONS
MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:
4.000Pts.
Estranger: 6.500 Pts.

trens.

EXCURSIO de l'Estol Vidalba al Puig Gros de Massanella.
Dilluns dia set es partira de la plaça de Mancor.
INNAUGURACIO de la Fira d'Artesania. Dimarts dia 8 a les
set de l'horabaixa a Can Cremat.
CONFERENCIA a càrrec d'Aina Mon, que presentarà el !libre "La nostra I lengua'. Dijous dia 10, a les 21 hs. a Can Dulce.

Servei de
benzinera

També pogueren festejar les seves Noces
d'Or, el matrimoni de Fornalutx Bartomeu Vicenç
Arbona i Magdalena Bisbal Albertt Amb una missa celebrada per Mossen Miguel Deià a la Parròquia de Fornalutx, i posteriorment amb una convidada, els familiars més pròxims pogueren
celebrar aquest aniversari. Felicitats.

Dies faners
de 6 a 22 hores
Diumenges i festius:
TANCAT
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PUNTS DE
VENDA
Sóller Estanc de Plaça.
Can Godo.
Can Pere Lluc.

Can Calatayud.

Calabruix.
Can Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu
Botiga Ca na Marqués
L'horta: Comestibles Vidal.
Port: Quiosc Lorente.
Papelería Chachi.
Fornalutx: Can Corona.
Deià: Es Forn.
Palma: Quiosc del Born.
Estanc Plaça Fleming

(De d'abrilaI30desetembre)

Palme- Vslidemossa-DraiPonde Scifer07 ,30 - 10,9- 12,C0
16,15 - 19,30

Ponds Sólier-DeiiVaidemossa

Registre Civil
Noces d'Or Arbona - Bisbal

AUTOCARS

07,30 - 09,33* - 14,30 16,- 18,00

Deit-Port de 56669,15- 10,4512,45-17,06-20,15
-20,15
Delà- Valdsmossa-Patna06,C0 - 10,00
.

Sóller

- 15,00 - 16,33 - 18,33

Naixements

Sóler-Port e Pollença:09,00
Portde Sótler-Portde Pollença:09,30
Port de Poliença-Ser:1600

TONI ENRIC fill de toni Grau i Adelina Morenilla. Va néixer
dia 15.

BARQUES

N MARGALIDA MARIA filla de Miguel i Valcaneras i Rosa

María Mayol. Nasqué dia 22.

Port de Saller-Sa Ca/obra:

Matrimonis

10,00 - 15,00

N JUAN TONI Mayol Martínez amb CATALINA González

12,03 - 16,45

Colomar, es casaren dissabte dia 21.
FRANCESC Casasnovas Suau amb ROSA AINA Rullan
Palenzuela, es casaren dissabte dia 21.
Defuncions

Dia 21, FRANCISCA Pons Rotger, als 89 anys.

Se Calobra-Port de Seller
FARMACIA DE
GUARDIA
A l'Ajuntament (Porcia Municipal) vos
indicaran la farmacia a
la quai vos podeu dirigir

N Dia 23, BARTOMEU Coll Muntaner, als 85 anys.

Fomalubc
Matrimonis
N PHILIP Ian Conway amb MARIA Concepció Buades Bis-

bal, es casaren dia 21.
Defuncions

Dia 16, ANTONI Vicens Bernat, als 93 anys.

lieu de Soller
TEL. 63 34 56

CONTESTADOR
AUTOMATIC
ATENCIO PERSONAL
DE I 8 A 20 HORES

Sa Nostra
concedeix
1.200.000 pts. a
Ia Tercera Edat

3
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Excursions
a peu

Joan Puigserver parlà del clima de la comarca

"Perill: A Sóller també se tapen torrents
amb construccions"

J.C.
Segons ha informat el
propi delegat de Sa Nostra a
Sóller, Bartomeu Morai

L'Obra Social d'aquesta cai-

xa, ha concedit la quantitat
de 1.200.000 pessetes a la

Associació de la Tercera
Edat, per a la instal.lació de
Ia calefacció al nou local que,
a hores d'ara, s'este acabant
d'enllestir a l'antic teatre del
convent de Ses Escolapies.
L'Associació de la Tercera Edat havia sol.licitat algun
tipus de col.laboració a Sa
Nostra, comptant sempre a
Ia seva habituai política
d'ajud de l'Obra Social les
entitats no operatives.

Dijous de la setmana pasada i a la seu de la
Biblioteca Municipal, el solleric Joan Puigserver ens
parlà de metereologia local i dels riscs del nostres
torrents: uns bruts i altres tapats. La conferència
era un acte més de les activitats de Protecció Civil
que ha coordinat la nostra Policia Municipal.
-

Divendres
que ve es
celebrarà
el Pregó
Per causes alienes a
la voluntat de la Comissió de Cultura, el Pregó
de Fires d'enguany es
celebrà en divendres i
no en dijous, com era
costum habituai dels
darrers anys.
El Pregó, que sera
pronunciat pel metge
digestgleg solleric Caries Constantino, tindrà
Hoc el proper divendres,
dia 11 de maig, a les 10
del vespre.
L'acte es celebrare
a l'església parroquial
de Sant Bartomeu
com a colofó, la coral

Pro Musica Chorus
oferirà un concert amb
les millors cançons del
seu repertori.

Redacció
La primera part de la xerrada es centra sobre el
micloclima de la nostra vall.
Es detallaren les zones: costa, pla, vessant d'omra, vessant de sol i muntanya; i en
Joan especifica històriques
innundacions, sequedats i
ones de calor que hem patit.
"Dia 4 de juliol de 1893 es
registraren 40,8 graus al Far
de Punta Grossa i del 15 de
febrer al 8 de setembre de
1897 tan sols caigueren 48
litres". Subratllà que la història ens demostra que hi ha
cicles i que no es pot
demostrar que el clima
d'avui sigui diferent.
A més a més d'unes
explicades diapositives de
gràfiques, el nostre col.laborador ens mostra distintes
curiosistat climàtiques: la
humitat típica de l'Horta, la
pols en suspensió del nord
d'Africa, la pluja de fang,
l'efecte Foehn d'extrema

sensació de calor...
La segona part de la
conferència estiguè més
dedicada a la protecció climatológica, fent un extens
recorregut gràfic a cada
torrent solleric. Apunte el
perill de les fortes pluges, en
va fer història i reflexiona
que Seller es un embut i
que tota l'aigua surt pel
Camp de sa Mar. "Si damunt
Sóller i comerca calqués una
pluja com la que va caure al
Llevant de Mallorca, es precipitarien uns dotze mil
milions de litres en dues
hores i dues terceres parts,
vuit mil milions de litres,
s'ananirien a la mar de cop
per una única sortida.
Les diapositives ens
feren veure un altre perill,
nombrosos torrentos de
Sóller han quedat tapats
d'edificis, urbanitzacions,
camins, amagant els seus
'lits. "Aixó suposa un perill
molt gros". L'entretenguda
conferència dure aproximadament una hora.

A la Cova
de les Bruixes
amb pluja
P.P.
Diumenge passat, dia 29
d'abri!, tampoc fou inicialment
propici pels excursionistes, ja
que la pluja refredà les intencions de participació de malte
gent. Nomes foren 13 els marxaires que participaren a la
sortida a la Cova de les Bruixes, per bé que al final feu bon
temps i fins i tot sorti el sol.
Des de Mortitx baixaren al Rafal d'Ariant, la Caleta i la Cova
de les Bruixes. La pujada es
feu pel torrent de Mortitx fins a
Ia font que alimenta el Bec
d'Oca.
Cova dels Coloms
Aprofitant la festa del primer de maig, un grup de 16
persones, malgrat la pluja, organitzaren una excursió a la
Cova dels Coloms o del Migdia, a Balitx. La dinada es feu a
Ia font del Salt de Balitx, i la
tornada per Cas Bernats, Coll
den Marques i Can Tamany.

Ajuntament

Dilluns, dues opcions

Consumada la reorganització de Negociats

Per dilluns, dia 7, el grup
Estol Vidalba ofereix dues alternatives: o bé el Catell del
Rei, a Pollença, o bé el Puig de
Massanella per Mancor del
Vall. La sortida a les 7,15 la
primera i a les 8 la segona, des
de la plaça Constitució.

J.C.
En el transcurs de les jornades laborals de dimecres i
dijous d'aquesta setmana, el
personal administratiu de
l'Ajuntament ha procedit a
realitzar nombrosos canvis interns, com a conseqüència de
la profunda reorganització
dels Negociats municipals
impulsada des de la Batlia.
A partir d'ara, el Negociat
d'Obres s'ha traslladat al tercer pis, a la mateixa encon-

trada que els Serveis Tècnics.
Per la seva banda, Rendes i
Exacccions s'ha traslladat del
tercer al primer pis, unificant
així els serveis econòmics
municipals. El Negociat de
Personal ha quedat ubicat a la
quarta planta, mentre el de
Relacions Administratives, fins
ara al darrer pis, s'ha situat a
les dependencies de Secretaria, al despatx que es construi
expressament pel Secretan i
que aquest mai accepta ocupar.
Paralel.lament, desapareix

— Pròxima
Obertura

BAR RESTAURANT

.

Sa fronterA
CTRA. DEIA, s/n. TEL. 63 11 93 - SOLLER

— Nova
Direcció
— Decoració
Renovada

Ajuntament de Sóller

ANUNCI
Es comunica a totes les persones majors de 60 anys
que desitgin assistir a la representació de l'obra teatral
"Jubilat ve de jubileu", que poden passar a recollir l'entrada a les oficines d'Informació de l'Ajuntament al preu reduTt de 350 ptes. L'obra es representarà el dissabte, día
11 de maig, al Teatre Alcázar, a les 19 h., interpretada per
Ia companyia de Xesc Forteza. Es necessária la presentació del carnet d'identitat.

el Servei de Coordinació, i el
seu cap ha estat destinat a
Contratació, que es un servei
creat de nou. La Brigada
d'Obres comptarà també amb
un segon despatx. L'ordinador i la fotocopiadora, que estaven al tercer pis, passen a la
primera i segona planta respectivament.
Motivació dels canvis
D'acord amb el decret de
Ia Batlia, la remodelació i assignació de noves funcions

del personal, així com els
canvis de despatxos, ve provocada per "la situación provocada en este Ayuntamiento
a consecuencia del abandono
progresivo del servicio por
parte del Secretario General,
D. Manuel Pérez Ramos, Director del Servicio de Coordinación, y al objeto de conseguir una mayor funcionalidad
de esta Administración Municipal".
El decret fou ratificat per la
Comissió de Govern celebrada dilluns passat.

MON ANIMAL
Tenda

Perruqueria canina

P
UNA NJT

DIVERTID 4
,

DIVENDRES i OE MAIG
A LES 22 Hres
EN ES TEArat- ALGAZAk t

13EWEFICI

CRUZ ROJA

Plazo Mercado, esquina colle Vives. Tel. 633619

DE .S011-EC

Ajuntament de Sóller

FIRO 1990

Recollida de vestits de pages i de moro

Totes les persones interessades en participar en el simulacre del Firó-90, poden recollir els
vestits a partir de dissabte, dia 5, a l'Ajuntament de Sóller (Oficina d'Informació).
També es fa avinent a aquelles persones que tenguin vestits de moro o pages de l'any passat, i que no vulguin participar en el simulacre, han de dur dissabte, 5 de maig, el vestit a
l'Ajuntament (Oficines d'Informació).

Concentració de moros i cristians
La concentració de pagesos es a les 15,30 h., a la placa dels Estiradors. Seguidament es dirigiran cap a la plaça de la Constitució per escoltar l'arenga i seguir cap a Can Repic, on els esperara un autocar. Els que vulguin fer de moros han de ser a les 15,15 h. a Can Repic, on trobaran un servei d'autocar que els baixarà al Port; o bé s'han de concentrar a les portes de la
Base Naval a les 15,30 h.

Desfilada de carrosses Firó-90
La concentració de carrosses participants a la desfilada de chiions, dia del Fini, es a Can
Repic, a les 20,30 h., per anar després cap a la plaça Constitució pel Carrer Nou. Els premis es
donaran totd'una en haver acabat la desfilada. La subvenció per carrossa que hi participi és de
15.000 ptes., a més d'un primer premi de 15.000 ptes., un segon de 10.000 ptes, i un tercer
de 8.000 ptes.
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Veu local

Succeils

Agricultura

Un cap de setmana molt mogut
Incendi a la caseta n ° 7
del moll de pescadors

primer, es va produir un
greu accident de trànsit, a
l'encreuament dels carrers
de Santa Teressa i Sant
Jaume.
Fou quan el vehicle R4
conduit per G.O.L i matricula PM 9502 AN, pujava
pel carrer de Santa Teresa
i es va empotrar contra el
vehicle que circulava pel
carrer de Sant Jaume
marca Citroen P.M. 7469
AZ, conduit per B.C.A. Els
dos resultaren ferits de
consideració.

Dissabte passat, al
vespre es produí un incendi a la caseta de pescadors n* 7, propietat dels
germans Ensefíat Cifre,
patrons de la Barca "Villa
de Sóller". Les xerxes, caixes i ormetjos que estaven
dedins, prengueren foc,
sense motiu. El foc fou
aturat per la Policia Municipal i voluntaris de la zona.
Greu accident al
carrer de Sant Jaume

Robatori a Sa Sèquia

d'en Pacó

A la matinada de dia

Quan eren sols les 5'25

Es construiran dues noves cárnares frigorffiques

hs del 28 d'abril i quasi al
mateix temps que la Policia era a l'incendi del Port,
un home intentava robar a
la botiga de Can Bibí del
caner de Bauça.
El Iladre entrà per la finestra que dona just a la
cambra de la propietària
quan hi va ser dins es va
adonar de que la senyora
estava aixecada j, perque
la dona no cridàs, abans
d'escapar li tapà els ulls i
la boca, produint-li diverses repinyades a la cara.
Al domicili s'hi personaren
Ia Policia Municipal i la
Guàrdia Civil, pet 6 no es
pogué saber res del Madre
fustrat.
-

CALLE BAUZA, N. 9
TELS.63 33 12-63 33 50
07 100 SORER

UN DIA DE MAYO
EN

LOURDES

•
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ITINERARIO DEL VIAJE:
DIA 16 MAYO, PALMA-LOURDES.— Presentación en el aeropuerto de Palma a las 0630 horas para
salir en avión "directo" hacia Lourdes. Salida a las 07'30 horas. Tras una hora de vuelo llegada. Acomodación en el autocar y traslado a la ciudad. En primer lugar habra, para los Sres. interesados, la celebración de la Santa Misa. Posteriormente tiempo libre a disposición de los Sres. clientes para visitar
Ia Gruta de las Apariciones, la Basilica de San Pio X, la Casa natal de Bernadette, etc. A las 13'00 horas tendremos el almuerzo en un restaurante de la ciudad. Por la tarde a las 1600 horas podrán asistir a la Procesión Eucarística de los enfermos y tiempo libre para compras. A las 21'00 horas aproximadamente habrá la Procesión de las Antorchas y Santo Rosario. A las 22'00 horas traslado al aeropuerto para salir en avión"directo" hacia Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

PRECIO TOTAL POR PERSONA

L'any 1989, la Cooperativa "San
Bartolome girt 131 milions
Quasi 60 persones, un 10% dels
sods, assistiren a l'assemblea general ordinària que la Cooperativa
Agricola "San Bartolomé" convocà
el passat divendres, en el transcurs
de la qual fou aprovat el balanç
Placid Pérez

El punt més debatut
de l'orde del dia fou la
construcció de dues camares frigorifiques de cinquanta tones de capacitat
cada una, que seran ubicades a l'antiga nau dels
abonaments, i que tendran
un cost de cinc a sis milions de pessetes. Per tal
de no carregar el pressupost de la Cooperativa,
s'habilità un sistema de financiació a base d'aportacions voluntaries de socis,
d'acord amb les condicions següents:
• Cada soci que vulgui participar en l'empresa
aportarà
una
quantitat
proporcional al número de
tones de fruita que declari.
• Aquest capital li serà tornat als 3 (5 4 anys
mentrestant, percebrà un
interès anual del 13 per
cent.

• Durant aquest
temps, aquests socis
tendran preferencia sobre
la resta, a l'hora de guardar dins les cOmares la

17.500 PTS.

Tiene el gusto de invitarle a la inauguración de la EXPOSICION DE
PINTURA AL OLEO, que se celebrará en la Sala de Exposición de la
Cruz Roja de Sóller, en la calle Juan
Bautista Ensefiat n.° 11, del día 5 al

15 de Mayo de 1990.

quantitat de fruita que hagin declarat. Passats els 3
(5 4 anys perdran aquest
dret.
• Tots els socis de la
Cooperativa podran utilitzar les carnares per conservar la seva fruita, mentre hi hagi Hoc, respectant
la preferència anterior i
pagant el cànon corresponent. Els socis participants
en la construcció de les
cdrnares tendían una rebaixa d'una pesseta per
quilo i mes sobre el cànon,
respecte a la resta de socis.
• Els socis participants s'hauran de comprometre a comercialitzar
Ia fruita a través de la pròpia Cooperativa.
De moment ja hi ha
una dotzena de socis que
s'han interessat en col.laborar en aquest projecte, i
el termini d'inscripció estarà obert fins el proper dimarts, dia 9. L'aportació
de doblers s'haurà de fer
abans del 24 de maig, ja
que la Directiva té la intenció de començar les obres
el més aviat possible.

Junta Directiva

Seguidament es procedí a la renovació de cárrecs de la Junta Directiva,
que quedà constituida
pels socis següents:
President: Joan Vives
Colom
Secretad: Jaume Orell
Canals
Tresorer: Antoni Joy
Mayol
Vocals: Francesc Colom Alcover, Josep Lluís
Forteza Coll, Josep Maria
Mayo! Mayol, i Pere Mascaró Marroig
Interventors:
Benet
Vives Oliver i Joan Bisbal
Morell
Assegurança

En el capitol de precs i
preguntes s'acordà subscriure una pòlissa de sinistres amb una empresa
d'assegurances, que serà
elegida entre les ofertes
que presentin diverses
empreses, d'acord amb
les condicions exigides
per la Directiva.

EDICTO

ESTE PRECIO INCLUYE:
—BILLETE DE AVION DE PALMA-LOURDES-PALMA.
—TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO A LA CIUDAD Y REGRESO.
—ALMUERZO EN UN RESTAURANTE CENTRICO DE LA CIUDAD.
—ACOMPAÑANTE DESDE PALMA Y SEGURO MONDIAL ASSISTANCE.
PARA ESTE VIAJE ES NECESARIO EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD EN VIGOR

econòmic de l'any 1989. El total de
vendes i ingressos varis ascend a
131 milions, que proporcionaren a
la Cooperativa un benefici de
3.632.000 ptes., a les que cal descomptar els imposts.

AJUNTAMENT DE DEIA
BALEARS

Finalizados los trabajos de elaboración de las NN.SS. de Planeamiento, se abre
un período de información públic de treinta días, contados desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el B.O.C.A.I.B. durante los cuales podrán formularse sugerencias por Corporaciones, Asociaciones y particulares.
Los trabajos podrán examinarse en el Ayuntamiento, sábados de 9 a 12 horas y resto laborables de 9 a 14 horas.
Deià, 26 de abril de 1990
El Alcalde, Franciscoi. Salas Santos.

EXPOSICION
DE
PINTURA
AL OLEO

INAUGURACION DIA 5 DE MAYO,
A LAS 17,30 HORAS
Horas de Visita: De 10 a 13 y de 17 a 21
horas.
Festivos: De 10 a 13 y de 17 a 22 horas.

ENTRADA LIBRE.

F. M. FERNANDEZ

4 de maig del 1990 / Veu de Sealer
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Reflexions entorn a la carta dels Bisbes... (2)

Gloses

Volem un Poliesportiu
CONN-90

Som un equip alocat,
de joves amb esperit.
L'enemic hem asustat,
pegant sempre el nostre crit.

Basquet, el nostres esport.
Quasi tots enamorats.
Que amb una mica de sort,
més d'un partit hem guanyat.
Tot un lema, "l'amistat".
Guanyat fins a la fi.

I cada triomf dedicat,
pera l'equip femení.

L'entrenador collonut,

que molt bé ha dirigit;

Ia victòria s'ha obtingut,
per a un públic divertit.
Son joves de l'esport,
i l'ajuntament sen riu;
no volem jugar a un hort,
volem un poliesportiu.

Endevinalla
A.C.E.F.
Hi ha un senyor que té
feina per disfrutar:
és Secretad i Conseller
i té bufet particular.

Déiem en l'article anterior
que la carta dels Bisbes de les
Illes sobre ecologia i turisme
encerta en el plantejament i
en la diagnosis del problema
urbanístic de Mallorca; i déiem
també que, ara, cada un dels
municipis implicats ha de
prendre les mesures correctives adients per tal d'evitar
l'expansió del fentimen de la
"balearització". Afegrem finalment que la febre urbanística
de Saner és altament preocupant des de l'anunci de la
construcció del túnel i que, no
obstant, les solucions encara
són possibles.
Creim que l'Ajuntament és
el primer que ha de donar turn
sobre aquesta qüestió, abans
d'exigir als particulars, als
contructors i als urbanitzadors
que compleixin també amb la
seva obligació. Començarem,
per tant, indicant algunes mesures d'aplicació interna que
afecten, basicament, a la potenciació i modernització del
Negociat d'Obres i Urbanisme
i a la simplificació burocràtica
dels expedients:
• Unificació dels Serveis Tècnics amb el Negociat d'Obres: en un ajuntament petit com el nostre,
l'existència d'uns despatxos al
tercer pis (Arquitecte, Aparejador, Enginyer, Assessoria
Jurídica) i unes dependències
primer
pis
(Negociat
al

Una necessària modernització
Placid Perez
d'Obres i Urbanisme) no fa
més que incrementar el grau
de burocracia interna i ralentitzar la tramitació de les l licències d'obra. La unificació
d'ambdues unitats administratives és necessària, i la seva
ubicació a la tercera planta
perfectament factible.
• Inforrnatització
del

l'Assessor Juridic treballen a
l'ajuntament amb un contracte
de dubtosa legalitat. Es necessari convocar oposicions
per cobrir les places en propietat, com a passa prèvia per
exigir a alguns d'ells un major
rendiment individual.
• Agilitzar la tramitació
dels expedients de Ilicència

"Una Ilicènciad'obres ha de ser
tramitada en un període inferior als
30 dies, per gros que sigui el
projecte"
Negociat d'Obres: un ordinador de capacitat mitjana és
imprescindible per controlar i
alleugerar la paperassa interna. A més, evitaria considerablement la "pèrdua d'expedients", tan frequent en els
darrers temps.
• Assegurar el Hoc de
treball als Serveis Tècnics:
fa gairebé tres anys que l'Aparejador, l'Enginyer Industrial i

d'obra: una llicència d'obra ha
de ser tramitada en un període inferior als 30 dies, per gros
que sigui el projecte. Per
aconseguir-ho, cal eliminar els
múltiples viatges inútils Negociat-Secretari i Secretari-Negociat, que no fan més que
augmentar el perill de "pèrdua
de documents". Entenem que,
Ilevat de casos excepcionals,
l'expedient basta que sigui re-

-

No sé si li han fet expedient
perquè mos ha abandonat.
Profit té de lo que ha xuclat:
no vos pareix intel.ligent?

Senyor director:
Soc una lectora d'aquest setmanari i
m'agradaria fer una denúncia damunt la
carretera del far, ja que un dia d'aquesta
setmana passada vaig anar a passejar fins
al far amb cotxe i quasi en vaig morir d'un
"susto" un parell de vegades, ja que quan
pujava ma vaig trobar dos cotxes que baixaven i jo no sabia qe fer. La carretera és
tan estreta i no té arrambador, que me vaig
veure dins la mar, pert anant un poc enrera, i resant a Déu, vaig poder arribar a dalt
de far.
Ho arreglareu?

Va i ve quan Ii pareix,

fa feina quan Ii convé,
se' n fot si res no va bé,
si es seu caudal no pateix.
Es un home espavilat,
no està fermat i redola,
té sa tallada més bona
i "Déu ajudi l'enganat".

Quan a Sailer vengué
troba es braços oberts.
I ara vos heu despert?
Quan ja teniu es merder...

At

FABRICACIÓ PROPIA
CONFECCIÓ A MIDA

Veu del lector

Carretera i
timba

Aquest senyor es un sard veil
que no va de robadora;
diuen que se'n riu de Sailer
i que només mira per ell.

e lls AINA

visat i firmat pel Secretan una
sola vegada, just abans de ser
aprovat per la Corporació.
• Habilitació d'un tipus
de Ilicitncia d'obra de "tramitació accelerada": s'adjudicaria a aquelles obres de caracter urgent en el mateix
moment d'omplir la instancia,
previ pagament de les taxes
corresponents. Seria una IlicOncia provisional que es
transformaria
en
definitiva
després d'haver cobert els
tràmits normals, que inclouen
dels preceptius informes tècnics i jurídics i el
control per part del zelador
d'obres.
• Resolució dels expedients d'infracció urbanística: hi ha massa expedients
d'infracció oberts i, que nosaltres sapiguem, l'ajuntament
no n'ha resolt ni un. Cal que el
Jutge Instructor faci les diligències que manquen, i que
prengui
els
el
Consistori
acords necessaris i els dugui
a terme. El Batle ha de fer ús
de les facultats que, en
aquest tema, li confereix la Ilei,
i acudir a la via executiva si és
necessari.
• Revisit!) restrictiva del
Pla General d'Ordenació
Urbanística (PGOU): creim
que és el tema més urgent i
important, que tractarem de
forma monogràfica en un proper article.

rsh,
•a\

Maria:
Vaig quedar impressionat amb la teva
presencia, diumenge passat al Barranc.
Necessit comunicar-me amb tu. Aquest
espai serà el medi per...
B. iJ.

RESTAURANT

INAUGURACIÓ
AVUI DIVENDRES, DIA 4,
A PARTIR DE LES 18 HORES.

Tel. 63 24 94

¡HAMS ESPERAM!!!!

VOS COMUNICAM QUE A PARTIR
DE L'ONZE (11) DE MAIG,
ES RESTAURANT ESTARÀ OBERT
MIGDIA I VESPRE.

C/. Romaguera, núm. 1 — SOLER

RESERVES: Tfn. 63.24.94

Es Través s/n.

HOME - DONA
Dissabte capvespre obert
Edifici MARSELLA
Tfno. 6333.01

LLIBRERIA

atabraix
Sa (Juno, 5 - Teléf. 63 26 41 - SOLLER

Reportatges
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Associació de Veinats de L'Horta:
"Ia nostra barriada está deixada de la nid de Déu"
•

puradora i no tenim clavegue
ram; Tenim l'abocador de
ferns i a qualque casa de l'Horta no el reculien; La majoria
dels regants de la vall són de
L'Horta, donen l'aigua sobrant
durant l'hivern a l'Ajuntament i
en moites zones tenen greus
problemes d'aigua corrent.

J.C.
P. Quina es la finalitat de
l'associació?
—

R.
La finalitat concreta,
es sols una: defensar els interessos de la barriada de L'Horta, sense perjudicar a ningú.
Basicament entre altres, tenim
diversos problemes que ens
preocupen realment, per
exemple el tema de la depuradora, l'asfaltat i enllumenat
dels carrers, el parc infantil
etc.
—

Possibles solucions
P.

—

R. La nostra visió sobre
el tema de la depuradora, esta
basada en el sentit dormi Es
lògic que els veinats de L'Horta, que són els directament
perjudicats, no vulguin la depuradora al costat d'un Hoc on
hi habiten aproximadament
unes 400 famílies. En segon
lloc podem dir que l'actual depuradora dóna un espectacle
bastant deplorable puix que
per aquell Hoc hi transita quasi
tota la gent que visita Sóller.
Noltros no as que volguem
—

La Comissió Gestora esta formada per Ginés Alfaro, Encarnación Chavero, Damia Rotger, Antoni Garau, Antònia Rotger i Miquel Soler

Tal i com ja haviem informat en una passada edició,
ara fa poc temps va néixer una nova associació; L'associació de Veinats de L'Horta, legalment nomenada
com: A.V. "Els Tarongers de L'Horta". Esté integrada
per un grup de persones preocupades pels assumptes que es refereixen a aquesta barriada i que estan

La delegació soviètica
Al grup Grenada, els acornpanyaven diversos representants del món de la cultura soviètica: la dirigent del Departament Cultural de l'Associació
Professional dels Científics i de
l'Educació, que era el cap de la
delegació, el Vicedirector del
Departament Organitzatiu de
l'Acadèmia de Ciències de la
URSS, alguns directors de
centres culturals de Moscou
corn museus, palaus de cultura,
el director de la Universitat Estatal Tècnica, i diversos estudiants de Moscou i Lenningrad
(la majoria de l'especialitat
d'Enginyeria Química) i membres de l'Associació Professional de Científics. Aquesta delegació que, corn es veu, cobreix
gran part del món de la cultura
de Rússia, ha viatjat amb el
grup Grenada per intentar restai* relacions culturais entre
els dos països.
Les actuacions que Estol de
Tramuntana va organitzar foren
quatre, al Parc de la Mar de
Palma, a l'Hotel Edén del Port
de Sóller, al quai estaven allotjats, al Parc Municipal de Daia
junt amb el Grup Coa Negra,
Aires Sollerics i el mateix Estol
de Tramuntana, a la Plaça de la
Constitució de Sóller.
El dijous dia 26 a vespre, al
Saló d'Actes de La Caixa, tangué Hoc una conferència a Ga-

R. Bàsicament molts de
problemes es poden solucionar sols fent gestions i sense
posar doblers, per exemple:
netejar els torrents; bastaria
que l'Ajuntament ho sol.licitas
a Obres Hidrauliques i, com
aquesta, moites altres coses.
P.
Com es financiarà

disposats a Iluitar per aconseguir el millorament del
que la duguin a Son Puça, però, que la duguin alla on vulguin manco al costat de les
nostres cases.

P. Pensau que L'Horta ha
estat deixada de la mà de
Deu?
—

R.

—

Pensam realment que

—

benestar social de la zona on habiten. Funcionen, de
moment, amb regim assembleari i més envant ja constituiran la Junta de Govern que estarà integrada per
unes set o vuit persones, faran que les gestions arribin a bon port. Veu de Sóller, ha volgut posar-se en
contacte amb aquesta gent, perquè expliquin un poc
els seus objectius:
si; la darrera vegada que es va
asfaltar el carrer de Poetesa
Francisca Alcover, sense dir
res més, va eser l'any 1.945 i

així esta. La barriada actuaiment as habitada per 2.000
persones, i sempre ha estat la
zona de servais: Tenim la de-

Gabriel Merci)
El conjunt musical soviètic,
Grenada, va arribar a Sóller
procedent de Moscou, el passat diumenge dematí, amb un
dia de retràs respecte a la data
prevista, iniciant una gira per
l'Illa de Mallorca organitzada pel
grup Estol de Tramuntana.
Aquest grup, compost per
sis músics, as de l'Institut de
Liatinoambrica de Moscou, universitat que estudia la história i
la cultura dels paissos Ilatinoamericans, entre ells Espanya.

Com pensau que es

—

Servais deficients
P.
Com veis la situació
de la depuradora?

—

pot sol. lucionar tot aixe)?

Gran èxit del grup Grenada
en tots els actes
rrec d'alguns dels membres del
grup. En ella es parla del treball
de recopilació d'antigues melodies soviétiques i d'instruments
propis que s'havien perdut, fent
alhora un repas rapid a la història de la música de la URSS
que ha sofert moites penalitats
des del segle X fins a finals del
XIX.
En la mateixa conferència el
director del grup Serguai Vladímirski, que sap tocar 269 instuments musicals diferents, realitzà una demostració francament impresionant amb els que
Grenada havia portat a la nostra ciutat.
Per acabar el pianista del
grup, Victor, interpretà a l'orgue
una peça composada per ell
mateix titulada Dedicat a Sóller
inspirada en els balls i la música popular mallorquina que pogué conéixer el passat mes de
novembre quan Estol de Tramuntana els visita a la seva
universitat a Moscou.

La delegació soviètica inicia les gestions per a la creació d'una licenciatura de filologia russa a la UIB

Recepció oficial

El dissabte dia 28 tangué
l'oc una recepció oficial a l'Ajuntament de Sóller on hi assistiren
els membres del grup Grenada
junt amb els representants dels
diferents estaments culturais,
acompanyats dels membres
del grup amfitrió. La cap de la

delegació soviètica feu obsequi
al batie de Sóller d'un 'libre
sobre els museus de la capital
soviètica, i el batle Antoni Arbona va correspondre amb una
cerámica on hi as dibuixada
l'escut de la nostra ciutat.
Paralei.lament a aquests actes públics Estol de Tramuntana havia preparat diverses visi-

tes culturals per la nostra
d'on podem destacar la realitzada a Sa Calobra i Lluc, la que
els mostra la ciutat de Palma i
els seus centres culturals més
importants o les realitzades per
la nostra comarca. El diumenge
passat, darrer dia d'estancia
del grup a Sóller, realitzaren
una excursió pel Barranc de Bi-

Anecdotari
Durant els nou dies que el grup Grenada ha estat a &Nier s'han produit algunes anecdotes curiosas corn les que segueixen a continuació:
•
. De cami cap a &Nier el primer dia d'estancia a l'Illa realitzaren una
aturada daft del Coll i alla quedaren admiradissims que des d'una cabina
telefònica a un Inc tan allunyat de la ciutat es pogués telefonar a qualsevol part del món. Al seu pais les comunic,acions amb la resta dei món estan mott restringides.
• El diumenge passat, darrer dia de la visita, Estol de Tramuntana
havia preparat una excursió fins ais Comadors i un dinar de paella a un
olivar a l'altura del segon pont del Barranc. Tal i com esperaven els
membre d'Estai tan sols foren dos els sovetics que feren el dm. Pana
quan baixaren estaven tan afamegats que es menjaren dnc plats de paella cadascún. Per ser la Ornera vegada que en menjaven no esta gens
malament.
• En aquest mateix dinar En Sergei, que tocava 269 instruments, va
afinar el corn que estava damunt l'escaufapanxes. Tres o quatre minuts
després ja el sabia tocar i fins i tot interpretava amb aquest rústic instrument la Bamba".

• El mateix Sergei ja sap tocar ara 276 instruments. De SCiller se n'ha
emportat una ximbomba, un guitarr6, un bauzuqui (mandolina grega),
unes castanyetes, el corn, un instrument d'ossos i un ftabiol. Ara, com
cada vegada que afageix un nou instrument a la col.lecció, escriurà una
peça per cada un. Amb la ximbomba ho tendra facil.
• Abans de la recepció oficial que tangué Hoc a l'Ajuntament, el grup
Grenada posa a la venda objectes tradicionals russos al mercat. En acabar la simpatica Lubba, traductora, comenta que havia disfrutat mut, pare que no es passaria al capitalisme tan f kilment
• En una excursió realitzada per Binibassl els sovietics varan per
primera vegada una taronja penjada d'un arbre i no es creen el que
veien. També tastaren els nispros i les garrofes, fruit que agrada molt a
Sergei i que gairebé afageix a la collecció d'instruments pel so que produeix quan les moven.
• Un dels compositors del grup, el tedista Victor, va quedar tancat
dins l'excusat de La Caixa després de la conferencia sobre 'Música i instruments propis". A les tres de la dematinada els vains es despertaren
sentint crits d'auxili i l'anaren a treure. Ell, en Hoc d'agrair l'ajuda, va partir
corrent i no es va aturar fins a l'Hotel Eden on s'allotjava.

l'associació?

R. Ara hem començat, a
més amb bon peu, a convidar
a tots els nostres veins i ja
som un centenar d'afiliats. Pagaran unes quotes simbòliques d'unes 500 pessetes
anuals pel cap de família i 100
pessetes anuais pals altres integrants que vulguin participar. Si algú no pot pagar,
també sera ben rebut a la
nostra-vostra Associació.
—

niaraix, on, conincidint amb la
Trobada de Pintors, poguéren
disfrutar d'un dia de germanor
amb eis membres d'Estol de
Tramuntana. Per últim, el diumange vespre, es realitza un
acte d'acomiadament on els
dos grups musicals brindaren
per a que en el futur es puguin
retrobar.
Veu de Sóller va parlar amb
Tatiana Vladímirskaia, directora
del grup i coneguda comentarista política a diverses publicacions de la URSS, sobre l'encontre entre el seu grup i el
grup solleric. 'Nosaltres —comentava— esperàvem tenir una
relació amb Estol de Tramuntana més de tipus comercial, esperàvem que en un lioc com
Mallorca, que esta orientada de
cap el turisme, enfocassin les
actuacions com un atractiu turístic, però no ha estat així i
n'estam molt contents". Igualment destaca "la gran amistat
que hem establert amb els
membres del grup solleric que
comentarem en les nostres actuacions que tenen totes un
moment per comentar els nostres viatges i les experiències.
L'amistat amb Estol de Tramuntana, i les relacions amb la
gent sollerica no ha estat per
res artificial, sinó que ha sortit
del cor; és el que falta en el
món, especialment en el nostre
país, per que funcioni millor".
Contactes culturals
Per altra banda el director
del grup solleric Francesc
Aguareles destacava "la gran
amistat que ens ha unit en
aquests dies i que fa que, quan
tenguem diners suficients, els
tomarem la visita". També comentava que els dos grups han
iniciat converses per tal de poder organitzar intercanvis familiars entre estudiants mallorquins i soviètics de cara a la
possible creació d'una facultat
de filologia soviética a la UIB en
un moment d'opertura a tot nivell d' aquell país de l'est.
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Estudiants de BUP i afeccionades al voleibol
Les Valentes dones d'enguany, M. de Lluc Sosa Ru/Ian
i Joana Rullan Navarro, ens
han donat el seu perfil constestant d'una manera molt
fresca a unes preguntes que
Veu de Sóller els ha formulat.
Na Maria de Lluc estudia segon de BUP i fora d'hores
d'escola, balla amb Aires
Sollerics i ensenya a l'Escola
de Ball. Na Joana fa tercer de
BUP i es escolta des de fa
dos o tres anys.
Totes dues tenen 16 anys,
i s'estimem més les ciències
que les lletres, però no
saben ben be si continuaran estudiant desprès del
COU.
Una mica seriosament,
una mica en broma, feren
creure als seus companys
que s'havien presentat al
concurs, i al final decidiren
escriure una redacció i participar per no decepcionar
als que s'havien cregut la
broma.

M. de Lluc Sosa i Joana Rullán,
Valentes Dones 1990

obligació. Les feim quan en
tenim ganes.
*Passam molts d'horabaixes si fa mal temps o fred,
al Nautilus. Alla s'hi esta be,
no només perquè hi hagi jocs
sino perquè els que ho duen
són molt agradables. A més,
es un Hoc per tothom.
*El que menys ens agrada són les multes. No hi ha
Hoc per aparcar i si hi ha moltes motos enmig es perquè
no hi caben. Cotxes de l'Ajuntament moltes vegades estan
aturats a l'aparcament dels

Amb una paraula
Pregunta.- Un /libre
M. de Lluc.—"Marianela".
Joana. Ara descans de
Ilegir.
P. Una assignatura
M. de L. Matemàtiques.
Qualsevol que sigui
J.
de ciències.
P. Un esport
M. de L. Voleibol.
J. Excursionisme.
P. Un politic.
M. de L. En Nadal.
J. En Nadal.
P. Un Hoc de &Slier
M. de L. La Plaça.
J. La Plaça.
P. Televise?
M. de L.- Poc
J. Si
P. Un programa
M. de L. Una serie
J. Una pel.licula.
P. El que no mirau?
M. de L. Documentals
J. El telediari
P. Un conjunt musical
M. de L. Meccano
J. La Década Prodigiosa
P. La música clàssica?
M. de L. Fluixet per es
tudiar.
J. Fort, per estudiar.
—

—

—

—

—

—

—

—

Les dues estan d'acord:

—

—

*No hi ha més candidates a Valenta Dóna simplement, perquè no està de modaentre els joves.
•El que més ens agrada
de les fires es el Fire), però no
anam mai a les exposicions.
Mocedades... no mos
agrada gens.
*Fella una verbena bem
muntada, que no sigui "xameta".
*Ens agrada anar a veure
el cine a Palma. Les cadires
del cine de Sóller són fatals.
*Quan no tenim res a fer,
anam a "pasturar".
*No ens agrada fer les
fines de la casa si són una
.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Marla de Lluc Rosa Rullan: "El Hoc de Stiller que mis
m'agrada és la Plaça".

Joana Rullan Navarra: "Hi ha motos per tot perd és
perquè no hi ha aparcaments".

—

—

Els nins pogueren disfrutar amb els "Karts".

Fent el recorregut urbi, arribaren al Camp de Futbol.

Un milenar d'infants es concentraren al Camp den Maiol

Se celebrà el II Festival d'E. Vial i P. Civil
J.C.
El passat dissabte es va
realitzar l'anunciada Dia da

d'Educació Vial i Protecció
Civil que protagonitzaven els

nins de les escoles d'E.G.B.
de Sóller i la seva comarca.
A les 9'30 del matí es
trobaren davant l'Ajuntament
un milenar d'infants amb les
seves respectives bicicletes
que feren el recorregut urbà
per arribar al Camp den

Maio!, on es va desenvolupar
Ia gran festa.
També hi hagué "Karts"
Els integrants de la plantilla de la Policia Local de la
Ciutat havien preparat els diferents parcs pel desenvolupament de l'habilitat dels infants i un, ja més espectacular, de "Karts". Quatre foren
els vehicles que varen permetre, sota l'atenta mirada
dels policies, que els infants i

alguns no tan petits, po-

guessin disfrutar de la conducció d'aquets cotxes en
miniatura.
La Policia Local, amb
ocasió del curs d'Educació
Vial que havien realitzat als
infants durant aproximadament uns dos mesos, varen
repartir regals tais com: bolígrafs, pilotes de platja, trenca-closques etc., cada un
d'ells gravats amb l'incripció:
"Policia Local, Sempre al
teu server.

Primers classificats
En el decurs del curset,
es feren unes proves per seleccionar les dues persones
que representarien Sóller al
Campionat d'Espanya de
Parcs Infantils de Tràfic que

es celebra aquesta mateixa
setmana a la peninsula.
L'oficial de la Policia Local,
Joan Vivas, ha estat l'encarregat d'entrenar, tan teòricament com pràcticament, a
aquests dos futurs cam-

pions. El campió de Sóller
fou J. Deià Buades i els dos
seleccionats, per edat i puntuació, són Miguel Canyellas Roca i Pedro Pomares
Sina que quedaren en segon
i tercer Hoc de la classificació.
Demostracions i premis
Protecció Civil de la Comunitat Autónoma mostra
els seus materials i també un
rescat imaginari fet a la mun-

tanya. La Creu Roja Local,
ensenya també, els seus materials als assistents.
A la mateixa jornada, es
repartiren els premis als participants de les proves d'habilitat i del concurs de dibuix
que s'havien realitzat anteriorment.
Els premis foren entregats per membres de Protecció Civil, Jefatura Provincial de Tràfic, Consistori
Solleric, Sa Nostra i la Policia
Local de Sóller.
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Futbol III Divisió
Ja tenim la seu plena d'ous. Ja no depén d'ell el Sólelr després del esclafit davant un moralitzat Arenal.
Un 0-1 del tot injust, i un col.legiat (sospitosament
canviat a darrera hora), que va matxacar literalment
al Sóller quan precisament necessitava d'un arbitratje imparcial més que mai. Va ser increible. A la
seva reconeguda ineptitut, l'inquer Gual Artigues
ens mostrà de com s'esfonsa a un equip, de com
es pot actuar tan parcialment i descaradament i en
definitiva com un equip, en aquest cas S'Arenal,

pot tenir a un aliat tan decisiu. El debutant Carmelo
va tenir a mitjana segona part, el gol del empat a les
seves botes, i Bestard en el sumum de la mala sort,
va veure com el seu com de cap a l'ultim minut,
s'estevellà al travasser. El Sóller, semblava gafat.
Diumenge a Santa Eulàlia, el Sóller pot pagar les
seqüeles del arbitratje, ja que es veurà privat d'alinear a tres jugadors per acumulació. Els que surtin
han de fer el possible i l'impossible per a treure al
manco un punt.

0-1.

No està tot perdut, però si més difícil.
S'ha de Iluitar a mort en els últims cinc partits de Iliga.

L'immerescuda derrota davant S'Arenal,
situa al Sdler en zona de descens directe

El Isleño és qui hoté mós fotut
En teoria, As clar. Rep a Maó a dos rivals de pare i
senyor meu: Peguera i Arenal. Li donam dos punts. Ha
d'anar a Manacor, Santa Ponça i Santa Eulàlia, Li donam
un punt. Total 30.
El Felanitx sembla revivar. Fent un anàlisi dels partits
pendents, ii concedim 29-30 punts.
Això vol dir que el Sóller en trenta es podria salvar, pero insistim, 32 serien una garantia. Tot això, és clar, si el
Mallorca At. conserva la seva plaça a Segona B, que ho
té una mica complicat, pert) depén d'ell exclusivament.

-

les.•

La presie local, especialmeM a la **gorse part, fou mob intense. Mancrirem idees i sabre tot sort. Carmelo i
Bestard tingueren en els sous peus len el seu cap, la gran mask) de capgirar el marcador. PO(6 la fortune va
ser despiadament esquiva. (Foto Sampedro)

RESULTATS Y CLASSIFICACIO

La catastròfica actuació del nefast Gual Artigues,
fou decisiva. A Santa Eulàlia, el Sóller hi anirà amb un grapat
de baixes per targetes
Incidents a les grades. —
S'Arenal va venir acompanyat
d'un seguit important de a fi
-cionatsfde.Déu
meu, quina cridòria, sobre tot
les fèrnines. No mancaren els
enfrontaments verbals entre
les dues aficions. Presència
de la Guàrdia Civil en mig dels
dos blocs, i en definitiva que
la calor no mancà ni a fora ni a
dins el terreny de joc.
Santa Eulàlia, un mal Hoc
per rectificar — Darrer des-

li I 'A fif LANciA
garaje

Jo

CoLot

TALLER MECAWICO

tlectra

I

Plaza Antonio Mauro, 10
Teléfono: 63 29 46
Telifono particular:
63 29 76v63 29 26
SOLLER(MUIOrœ)

J. SASTRE
Reparación y venta
de electrodomésticos.
Servicio oficial
FAGOR-ASPES
C/. de la Mar, 157, bajos
Tel. 63 06 73

EXPOSICION Y VENTA:
C/. Hermano Bianor, ri 1
TALLER Y SERVICIO:
C/. Isabel, if 124

d

INSTALAOONESY
REPARACIONESELECTRICAS
CAMBIE AL 220V.

L'ensopegada del Sóller davant S'Arenal,
ha complicat ferm la situació per l'equip de la
Vall. L'objectiu ara mateix és superar al Isleño,
que te un calendari molt dificil en les cinc últimes jomades.

Pensant en una salvació, es absolutament primordial
que el Sóller s'imposi als dos visitants a Can Maio): Hospitalet, per Sa Fira, i Constància. Son dos rivals a priorir
asequibles, encara que per suposat gens fàcils. Això suposaria arribar als trenta punts. Podrien ser suficients si
Isleño i Felanitx no fan cap proesa, pelt per si les mosques, seria ideal treure al manco un punt o millor dos.
L' ultim partit al camp del Cardessar pot ser Apic.

Seria molt interessant averiguar per quin motiu es va
substituir a Cabot Payeres,
Arbitre designat en un principi,
pel desacreditat Gual Artigues, a darrera hora. Molt
..,.possiblement es treurien molt
de dubtes. Lo curiós del cas,
és que Cabot va arbitrar a
Uoseta, per tant, no es pot
adu'ir lesió ni res pai escut. Lo
cert és que passà el que ens
temiem: que el super-inepte
en el regne del ineptes, la va
armar... i de quina manera.

Un Miler amb molta voluntat i poques idees . — Voler i
no poder. Va ser l'idéntica
imatge dels darrers partits.
Poca profunditat, poc Iligament, poca personalitat sobre
el terreny en suma. Voluntat,
tota i més, però amics, això no
basta. El Sóller culminà un terrorific mes d'Abril, amb zero
punts de deu. A veure si el
Maig, amb la Mare de Deu, la
Fira i la Primavera que la sang
attera, canviar la tAcnica.

Guanyar a Can Maiol
a Hospitalet i Constància, i
treure un o dos punts de fora

Toni Oliver

Toni Oliver

S'Arenal, un xut, un gol i
dos punts . — 1 gairabé podriem dir el mateix del Sóller,
pert) la diferència As que no
va marcar. El gol, minut 29, en
un xut IlunyA de BauzA, atura
Bemat sense blocar, i J. Calvo
afusella el solitari i definitiu
9-1. No va xutar més a porta
l'equip de Toni Creus, però si
es va defensar amb fermesa i
positiu pressing en totes les
zones.

Les possibilitats de salvar—se pel Sóller
passen per...

Teléfono 63.22.01

plaçament a les Pitiüses, en
un terreny en el Sóller mai no
ha conegut ni l'empat. Sempre hi ha perdut. El Santa Eulàlia, en situació còmode,
afrontarà el partit amb tranquilitat. No podem dir el mateix
del Sóller que haurà de sortir
a "cremar les naus". Sembla
que en principi, ni Tovar, ni
Nadal ni Xiu podrán jugar per
acumulació. Podria reaparèixer Suasi, home esperat, i jugar en el inicial Coll i Bussi.
Sigui el que sigui, per favor,
un empat!.

all

Socha C.M.
Ferrerías
Arenal
Poblense
Hospitalet

Amb bergants corn aquest, sere
impossible beure el cap de Paigua.
(Foto Sampedro)

ema

Assessoria Laboral

Constancia
Cordessar
'aerie
SOLLER
Felanitx
Porto Gist°
Llosetense

Ciutat.
Declaracions, IVA, IRPF, RENTA, NOMINES, SEGURETAT SOCIAL, etc., en tots els conceptes aplicables.
Comptabilitat informatizada (P.G.C.), facturació,
així com gestió de tramitació tot tipus de documentació que correspongui a l'anteriorment esmentat
amb el recolzament administratiu i personal de tots
els nivells.

Interessats, dirigir-se a:

C/. Sant Bartomeu, 34—Sóller—Tel. 63.23.44

22
12
17
15
15
14
10
13
14
14
11
11
8
7
8
10
9
7
9
6

E

P

7
19
7
10
9
9
15
9
7
6
10
8
13
14
12
7
8
11
5
10

4
2
9
8
9
10
8
11
12
13
12
14
12
12
13
16
16
15
19
17

OF
73
51
65
50
71
45
44
40
43
35
33
38
41
28
30
36
35
41
33
40

GC
24
15
40
35
36
41
39
39
42
39
53
51
53
35
43
55
53
56
56
67

notes
51+19
43 +9
+7
41
40 +6
39 +7
37 +3
35 +3
35 +3
35 +1
34 +2
32
30 -4
29 -3
28 -4
28 -4
27 -7
26 -8
25 -9
23 -9
22-12

CAMPAÑA DE PRIMAVERA del 23 de abril al 21 de junk) 1990

Por la compra de 5 litros de PINTURA PROCOLOR, obsequiamos con
un número para participar en el sorteo de un TELEVISOR COLOR
marca ELBE 14" con mando a distancia

Embutidos Aguiló S.A.

N. I. F. A. 07002827

CASA FUNDADA EN 1900

Comuniquen l'abertura de despatx en aquesta

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

PROMOCION PINTURAS

de MiguelD.Bernat
C/.Palou,22.Tel.63 3842

RICARDO PEROPADRE J.CARLOSSEDANO
Assessoria Comptable

Manocor
Mayor
Colo D'Or
Portmany
Code Poguera
Maganova-Juve
Santa Ponso

DISTRIBUIDOR EN SOLLER:

DROGUERIA

- C. Pavers]
Portmany - S. Ponsa

Llosetense

0-0
4-2
0-2
1 -1

Maganova-1. - P.S.Eulalia
Cala D'Or - Hospitalet
P. Cristo - Ferraris's
Cardessar - Constancia

3- 2
0-0
1 -1
3-1

Mayor - Manacor

0-1

SOLLER - Arenal

1-1

felanitx - Bodia C.M.
- Poblense

TEL. (971)630168
1 de 8 a 12y de 2 a 6 exceptosábadosydíasfestivos)
AVDA. ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2 - SOLLER (MALLORCA)

SALON DE BELLEZA
Dietética y cosmética natural.
Perfumería a base de productos

naturales.
San Juan, 16. Tel. 633875
07100 SOLLER

Transports
C. SASTRE
GAS-OIL
PER A CALEFACCION
A DOMICILI
TeL 633049/630387

BAR-RESTAURANTE

CA N'ANTLAA
Cerrado Lines
C. ArbonaColom, n. 6
Tel. 633068 - FORNALUTX
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Alcúdia, 2 - Port de &Nier, 1

Sa glosa den Tomeuet
Rogativa al Sant Cristet...

M.A. Feijóo

Jo me vull demnar
quin Col.legi Balear tenim
que sempre ha mirat prim
quan ella ha de cebrar

Me pareix una xerreria
que es facin aquests merders
per protegir a uns tercers
i així conservar sa categoria

Perd quan es s'hora d'enviar
una persona ben honrada
per un partit arbitrar
envia un troc de cam batiada

I fassem una bona rogativa
al Sant Cristet des Convent
per veure si mos priva
d'haver d' anar a Preferent

Alcúdia: Palmer, (Caries),
Llull, Garcia, Picó (Orozco),
Serra, Joaquin, Perelló,
Reynés, Miguel, Vidal y Fernández.
Port de Sóller: Pujol, Rosselló, Vázquez, Freixas,
Jordi, Adrover (Pizá), Alba,
Serra, Galindo, Ruiz y Aguilar.
Arbitro: Sr. Manuel Linares,
regular, amonestó a Palmer,

La Tercera, resum de la jornada

La zona de descens, molt calenta
Toni Rullán

Dues victòries a domicili,
Sóller-Arenal (0-1), que comp li ca
un poc més la situació del Sóller.
I Porto Cristo-Ferreries (0-2), deixa al equip del Port de Manacor
amb un peu a Preferent.
Es donaren empats als partits: Felanitx-Badia de Cala Millor
(1-1), suma un punt l'equip felanitxer en el seu intent de mantenir la categoria. Alaior-Manacor
(0-0), els dos primer classificats
jugaren a no perdre. Lloseta-Cade Paguera (1-1), malgrat
els llosetins son els que ho tenen mes malament, no tiren la
tovaiola. Maganova-Santa Eulalia (0-0), no es jugaven res cap
dais dos, normal el resultat final.
Cardessar-Constancia, sumant
un punt cadescun d'ails, els

allunya, abdos, de moment, dels
focs de perill. Resultats favorables als equips de casa els encontres Cala D'Or-Hospitalet
(4-2) i Illenc-Poblense (3-2) i alenada a fons dels menorquins,
que remuntaren un 0-2.
La propera jornada
Pot esser moguda i per ventura determinant la propera jornada, En lo que fa referência als
equips classificats en zona baixa. Els cinc darrers equips, jugan tots a fora casa. Puntuar pot
significar donar una gran passa
per lograr la permenencia, al
menys de qualcun d'ails, ja que
altres, malgrat sumin qualque
punt, encare ho tendrien dificilissim.
MANACOR-ILLENC: El lider
s'ha de imposar amb absoluta

FutbolAlevi

Llull, Perelló y Orozco por parte local. Y a Jordi por los visitantes.
Goles: Miguel y Fernández
por el Alcúdia y Aguilar por el
Port.
Comentario: Encuentro
muy igualado y disputado por
ambos conjuntos, en el que
los del Port al final perdieron,
después de haber ido por delante en el marcador.
En el primer período todo
fue muy parejo con un toma y
daca, con lo cual se llegó al

claritat.
SANTA PONÇA-LLOSETA:
Els locals no han de tenir dificultats per sumar els dos punts,
enfront del cuer.
CONSTANCIA-PORTO
CRISTO: Superada la crisis "directiva del equip d'Inca, i la moral que li dona empatar a fora, el
Porto cristo se n'ha de anar de
buit de la Ciutat de la Pell.
CARDESSAR-FELANITX: Els
de Felanitx Iluiten desesperadament per mantenir la categoria, en els dos darrers partits
han sumat tres punts. El Cardessar no es pot deixar sorprende, matematicament no esta salvat.
SANTA EULALIA-SOLLER:
El Sóller, ha de sumar, davant
un Santa Eulalia, que jugar à
amb la tranquilitat que li dona i
permet la seva classificació.

104 - 17, una altre exhibició del
Infantil Mariana
Es fa reanudar la competició, i s'ha
de destacar un cop més, l'exhibició
d'un infantil J. Mariana que matxaca
als seus riyals. 104-17 va ser la darrera.
Jota &Bester

Sollerense, 1 Collerense, 1

Infantil Masculi
J. Mariana, 104 - Pla de Na Tesa, 17
Sense comentaris. Exhibició i triomf sense
pal.liatius d'un Mariana pletóric. Els anotadors
foren Gil (2), Pastor (4), Perelló (6), Ortiz (2), Gelabert (6), Serrano (51), Marqués (13), García (3),
Andreu (4), Sanchez, AU (4), Rodenas (9). Parcials cada deu minuts: 32-0, 45-9, 77-11 i 104-17.
A destacar els 51 punts del pivot Serrano.

Els primers deu minuts foren certament igualats. Llavors els visitants pegaren una estirada

Joan-Antoni

Sollerense: Caldentey, Mayol, Ensefiat, Juárez, Padilla, T. Ensefiat, Martínez, Rodriguez,
Valcaneras, Casas, Carbó (R. Capó).
Sóller: Pere, Castillo, Grau, Burgos, Colom,
Sampol, Bernat, Pons, Coll, Gerard, F. Enseriat
(Bota i Perelló).
Gols: Per part del "Sollerense": Martínez, Valcaieras, Casas, Carbó (4).
Per part del Sóller: Bernat i Puig.
Comentan: Partit de rivalitat que enfrontava als
dos alevins de la nostra localitat, amb victòria esperada dels més grans, si bé hem de tenir en
compte que els de primer any jugaren força bé a la
primera part, tutejant als majors. S'arribà al descans amb avantatge de 1-0 a favor del "Sollerense".
En el segon temps s'imposa la força i l'experiênciadels nens de n'Andreu.

Es Través, s/n. Tell. 63 3174 -07108 Port de Sóller

ASASNOVAS

FRIGNIFICOS

REFRIGERACION INDUSTRIAL

Todos los sábados a partir del dia 5 de Mayo, hasta el 15 de
Septiembre del año actual, el servicio técnico estará a su disposición para atendera las posibles urgencias.
Carrer de Sa Mar,, 153. Tel. 630771 -07100501(ER

SE 1RASPASA RESTAURANT
en Port de Sóller. Urb. Atalaya,
vista al mar.
Informes: Teléfono 632064 — 63 ¡272

Difícil s'ha posat l'eliminatòria per les solleriques, que a cap moment va imposar la seva Ilei
en els rebots, i si a això hi afegim la important
quantitat de tirs Iliures fallats, trobam els motius i
les claus de la derrota.
Mini- Bàsquet Masculi
J. Mariana, 25 - SantJosep B, 28
Els pèsims deu primers minuts (1-9), foren
decisius, la resta del partit fou més igualat, jugant els locals un bàsquet aceptable, on manca
tan sols la necessària serenitat per donar la volta
al marcador en els darrers instants. A molt bon
nivell Marc Arbona, D. Celia, G. Raja i D. Cifre.

"Primera Diada" organitzada per a
l'Escuderia Sóller
Joan

La recent estrenada Escuederia Sóller esta treballant
duament amb l'organització de
la "Primera Diada Automobilista
Ciutat de Sóller", que es disputara el vinent diumenge dia 13,
dia de Sa Fira.
La "Diada" estarà composta
de dues excursions que es fa-

PANADERIA y PASTELERIA

PLANTES, FLORS i BONSAIS.
EL MILLOR PRESENT PER A LA MARE

Juvenil Femení

Automobilisme

Alineació: Gregori, Segui, Hernández, Ensefiat, Pedrero, Eugeni, Alfons, Colom, Molino, Quico, Castafier
(Rodriguez, Alemany, Pads i Jeroni).
Gois: Minut 49, 1-0, Eugeni de córner
directe. Minut 80, 1-1, Romero aprofita
una errada defensiva.
Comentan: Empat just per els mèrits
dels dos conjunts. El primer temps sense
gols, i amb joc poc efectiu de cara a la
porteria contraria.
El segon temps fou molt més mogut, i
els jugadors dels dos equips es mostraren més agressius en les porteries contaris.

giorisferia

de quinze punts. A la continuació, els sollerics
Iluitaren per remontar, però la major alçada visitant va marcar la diferència.

J. Mariana, 54 - Perles M., 59

J. Mariana B, 49 - Patronat, 61

Joan-Antoni

descanco con un (0-0) que dejaba las cosas como al principio y todo pendiente de la segunda parte.
Tras reanudarse el segundo período con todas las posibilidades posibles los visitantes se adelantaron en el marcador, pero hubo reacción local y tras el empate consiguieron alzarse con el triunfo.
Para el próximo domingo, a
Ias 17,30 horas, en el Infante
Lois se enfrentarán el Montaura i el Port de Sóller.

aisquet

Futbol infantil

Sollerense, 7 —
C.F. Sóller, 2

C
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FRAU

Lluna, 7- Teléfono 63 01 32
Sant Jaume, 7- Teléfono 6.312 86
FABRICA: fileta, 48 - Ca'n Taba/et- Tel. 63 06 .5 1

BOBINATGES
PEDRO
GRUPS de PRESSIO
BOMBES per a
PISCINES
BOMBES per a
GASOIL
C/. Victòria, núm. 50-A
Tell. 63.23.71.
SOL LER

ran dins la nostra Vall, i tres "slaloms" al darrer dels quais es
disputara dins el Camp d'Esports "Infante Lois" del Port de
Sóller.
Les excursions estaran regides per rigorosos controls horaris i de pas. Els "slaloms" consistiran en recórrer un espai,
amb obstacles dins el recorregut, amb el minim temps possible.

Cartelera
Esportiva
Dissabte, dia 5
Futbol
17 hores: C.F. Sóller
Montaura (Alevins)
Diumenge, dia 6
17,30 hores: Port de
Sóller - Montaura (Il Regional)

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones
Electrónicas
Radio Cassettes — Televisión y Video
Instalación de Antenas
JuntoHotelEIGuía.Te1.633919-SOLL ER

BOUTIQUE

TRAUS

4*,
_

LA NUEVA BOUTIQUE DE SOLLER
Carrer de Sa Lluna n.°37 - Tel. 63 36 14

SOLLER - MALLORCA

Veu esportiva
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Ciclisme

Automobilisme

X Pujada "Drac" al Puig Major

L'organització correra de nou
a càrrec del Club solleric

Joan FernAndez, el mític "Rei del
Puigmajor", favorit indiscutible

El que pareixia impossible acaba de confirmar-se.
A pesar de l'anuncia de la seva retirada, el pilot
Joan FernAndez, el mític "Rei del Puigmajor" tornarà estar present a la sortida de la popular i multitu-

diriAria Pujada Automobilista al Puig Major, que
aquesta vegada comptarà amb la participació de
totes les "barquetes" inscrites al Campionat d'Espanya.

Joan

Entre els més clars rivals, de
l'etern guanyador d'aquesta
prova, hem de destacar al valencià Lids Martinez i el basc
Aitor Xabaleta, sense oblidar-nos del també valencià Xavier Climent, de l'andorrà Joan
Vinyes o del finlandés-mallorqui
Lein Buttenhoff..
Dins els vehicles carrossats
la Iluita per a la victòria es pot
centrar entre n'inaki Goiburu,
amb el seu competitiu BMW
m-3, molt més potent que
l'impressionant BMW d'en Xavier Riera.
El que no ha confirmat la
seva presencia, degut a problemes de temps per a la seva
participació en el Campionat
d'Europa, es n'Andreu Vilaririo,
actual Campió Europeu, i guanyador de l'edició del vuitanta-sis, que amb el seu potent

Hi haurà fortes mides de seguretat a les zones més perilloses. (Foto

Perepe).

de Mallorca i Ajuntament de
Sóller, té un pressupost de prop
de vuit milions de pessetes,
sent puntuable per els Campionats d'Espanya i de les Baleares de Muntanya, així com per
els Trofeus de Fórmules de la
Federació Espanyola i de la Fe-

Lola T-298 era l'home a batre
pen Fernandez.
Aquesta desena edició
"Drac", que compte amb el patrocini de Telyco, Consell Insular

Guanyadors de la "pujada"
1963. - Salvador Fabregas (Porsche)
1964, - Sebastià Perelló (Porsche)
1965. - Pierre Desinbenthal

1966.

-

Joan FernAndez (Porsche C 6)
-

1968. - Joan Fernandez (Porsche 911-R)
1969. - Joan Fernandez (Porsche 908)
1970. - Joan Fernandez (Porsche 908)
1971. - Joan Fernandez (Porsche 908/3)
1972. - Joan Fernandez (Porsche 908)
1973. - Joan Fernandez (Porsche 908/3)
1974. - Eugenio Baturone (Brabharn BT-40).
1975. - Joan Fernandez (Abarth Osella)
1976. - Joan Fernandez (Osella BMW)
1977. - Joan Fernandez (Lola BMW)
1978. - Jean Claude (March 742)
1979. - Marc Sourd.
1980. - Jean L. Bos.
1981. - Joan Tomas Galmés (Martini MK-15)
1982. - Fernando Gómez de Sebastian (Toj BMW).
1983. - Joan Fernandez (Lola BMW)
1984. - Joan Fernandez (Osella)
1985. - Fermin Velez (Lola BMW)
1986. - Andreu Vilarifío (Lola BMW)
1987. - Joan Fernandez (Osella BMW)
1988. - Joan Fernandez (Osella BMW)
1989. - Joan Fernandez (Osella BMW)

(
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deració Balear d'Automobilisme.
Un dels punts a destacar,
són les fortes mides de seguretat agafades, per evitar accidents com el de l'any passat.
Les verificacions dels vehicles es faran el dissabte des de
les nou i mitja fins a les onze y
mitja, en el Parc Tancat del Monument.
El dissabte es faran dues
pujades d'entrenament, la primera a les cinc del capvespre, i
la segona damunt les 18,45 hores. La carretera es tancarà a
les 15,45 i s'obrirà damunt les
vuit i mitja.
El diumenge la carretera es
tancarà a les vuit i quart del mati, obrint-se damunt la una i mitja. La primera pujada, a les nou
i mitja, sera d'entrenament,
fent-se l'autèntica prova competitiva a partir de les onze i
mitja.
El Iliurament de premis es
fare a les quatre i mitja del capvespre, a la Sala Magna de
l'Ajuntament solleric.

Billar

Tomas Plomer el més seriós
rival d'un Magraner
Joan

Tomas Plomar es de moment el més seriós adversari del veterà
Pere Magraner, que segueix imbatut, encapçalant la classificació
amb un total de vin-i-sis punts. En Plomer en_ té vint-i-quatre
d'acumulats, mentres que en Joan Socias, tercer a la llista d'aspirants al triomf final, compte amb vint-i-un. El resultats de les particles disputades aquesta setmana han estat els següents:
Forteza, 100 - Casasnovas, 69
Jaume, 76 - Ensenat, 100
Palou, 100 - J. Quetglas, 51
A. Socias, 0 - Marroig, 100
J. Socias, 100 - B. Quetglas, 52
Magraner, 100 -Mascaró, 28
Ferrer, 100 - Pomar, 93
Casasnovas, 100 - Morell, 93
Aguiló, 100 - A. Socias, 67
Plomer, 100 - Ferrer, 75

-

Torres, 100 - Valera, 82
Ensenat, 63 - Forteza, 100
Marroig, 41 - Palou, 100
J. Quetlgas, 19 - Magraner, 100
Pomar, 100 - Torres, 47
B. Quetglas, 19 - Magraner, 100
Plomer, 100 - Casasnovas, 94
Valera, 27 - J. Socias, 100
Forteza, 100 - J. Quetglas, 68
Ferrer, 100 - Torres, 51.

ROBA PER A INFANTS

"DAR MUCHO,
PEDIR POCO"

UNA JOYA
ES PARA SIEMPRE
C/. Borne, 5- Telf. (971 ) 6323 15 - SOLER

Joan

Per el diumenge dia tretze de Maig, coincidint amb

les Fires i Festes de la nostra Ciutat, el Club Ciclista "Defensora Sollerense" ens reserva de nou un plat exquisit
als amants de I 'esport.
Després de superar totes les traves federatives,
l'equip encapçalat pen Jaume Oliver Sastre, sera de
nou l'encarregat d'organitzar la maxima prova territorial
Balear de muntanya, per a juvenils, el "XXIII Campionat
de les Balears de Muntanya", que des de els seus inicis es ve disputant a la nostra Vall.
La prova tindrà la seva sortida davant el Restaurant
Es Canyis (Platja d'en Repic), a les deu del mati, partint
els participants cap a Can Repic (Sóller), Port de Sóller,
Can Repic, Port de Sóller, Monument Heroins del 11 de
Maig, i Carretera del Puig Major, amb arribada davant el
túnel gran, després de recórrer un total de trenta-sis qui16metres.
A la prova, a la que hi té prevista la seva participació
un equip eivissenc, i molt possiblement els menorquins,
es disputarà el tan codiciat Titol Illenc de Muntanya (representant per la clàssica banda), aixi com premis en metallic per més de cent vint-i--cinc -mil pessetes, trofeus i
primes per els finalistes, tenint a més els desplaçaments
pagats tots els corredors de les altres illes.

Ciclo turisme

Volta a Menorca
Joan

yoyet

6 de Mayo
Día de la MADRE

XXIII Campionat de les
Balears de Muntanya per
a Juvenils

—

Telf.611121

—

Dins el programa d'actes inclosos dins la "Setmana Cultural", del Institut
de Formació Professional,
un grup de trenta—tres
alumnes i quatre professors
han organitzat el que pot
ser una inoblidable i alliçonadora experiència personal, la "Volta a Menorca"
amb bicicleta, del 6 al 13 de
Maig.
La sortida, desde la
nostra Ciutat, està prevista
per el vinent diumenge, dia
6, a les 6,30 hores, des de la
Plaça de la Constitució,
embarcant des de Palma
cap a Maó.
Des de Maó es sortirà
cap a Biniparraix, visitant el
Talaiot de Trepuco.
El dilluns des de Biniparraix es dirigiran cap a Sant
Clement, Cales Coves, Cala
d'en Porter, Sant Clement i
Biniparraix, visitant la Torre
Llisa.
El dimarts es sortirà des
de Biniparraix cap a Maó,
Es Grao i Maó, visitant a
peu un parell de Cales.
El dimecres l'excursió

serà entre Biniparraix, Sanl
Clement, Alaior i Sant Cris
tõfol, visitant—se TorralbE
d'en Salor (Taula).
El dijous es partira de:
de Sant Crist6fol cap a Fe
rreries i Ciutadella, visitan
Ia Naveta dels Tudons.

El divendres es farà Ciutadella, Cala en Turqueta
Ciutadella.
El dissabte Ciutadella,
La Vall i Ciutadella.
I el diumenge Ciutadella—Maó, sortint després cap
a Ciutat.
Tercera Marxa de
Primavera
Els cicloturistes sollerics
Andreu Bemat i Joan Oliver varen participar el passat diumenge a la "Tercera
Marxa de Primavera Inter-

social", organitzada pel el
Grup Cicloturista Tallers Bici—Moto de Palma Nova.
La cicloturistada, bastant dura, amb dos ports de
muntanya, i temperatures
estiunques, va comptar
amb un total de quaranta—vuit participants, i seixanta — un quilòmetres de
recorregut.

Decoracion
y
Vise°

MERCATS MUNICIPALS
SA MILLOR GARANTIA
PER UNA BONA COMPRA

MERCAT DE SOLLER
EL VOSTRE MERCAT

°IAlgeria de obrcts
-

SOLLER (Mallorca)
Calle de sa Mar 210 tel: 630930
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Atletisme

Molta Palla i poc bessó

:ursa popular "Fires i Festes"

Es pagés

Joan

Ja no en vull sentir d'altra!!!HHH
Degut a diversos problemes la Secció d'Atletisme del "Cirldo Sollerense" ha decidit aquest any organitzar una prova
3opular per dins els carrers de la nostra Ciutat, en Hoc de la
.:.lessica "Baixada Fornalutx-Sóller" que es venia disputant
anualment.
Es fare diumenge, dia de Sa Fira, i no el dia del Firó, com
venia sent habitual.
El recorregut estare comprés entre sa Plaça - Carrer Bon
Any - Sant Bartomeu - Bisbe Colom - Rullen i Mir - Carrer de sa
Uuna i de nou final a sa Plaça, davant l'Ajuntament.

Túnel i verds - Arbres - Faroles
públiques

-

Ciclisme

2-4514".
El deianenc Francesc
Horrach es va classificar en
el Hoc dese, amb un temps
de 2-45'35".
4

Carrer de Sa Lluna ho té clar: "Lamentable l'espectacle
protagonitzat pels anomenats "verds" a Plaça. Fins aquí
podíem arribar els sollerics, que vengui gent de fora i facin befa del batle i d'altres personatges de la Vall. El
poble de Sóller es va pronunciar en el seu moment a favor del túnel. Aquesta provocació que muntaren aquesta
gent va ser senzillament una provocació a la ciutat de
Sóller".
* * *

IV Diada Puig d'Inca
Disputada el passat dissabte. Molt mala organitza.:16, premis ridículs, i la retirada del solleric Pere Borres, per lesió, juntament
amb l'indiscutible triomf
d'en Joan Llaneras, es el
més destacable de la jornada.
En el final s'imposaria en
Joan Llaneras amb un
temps de 2-4222", seguit
pen Riera (Sanicalor)
2-4305", en Cirer 2-4514" i
el solleric Ramón Ros (Cabrera) en quart Hoc, amb

-L'enfrontament a la manifestació de dissabte a Place, es tema encara calent. Un popular comerciant del

Rectificacions
A la primera etapa del
"Cinturó" el temps emprat
pen David Solari fou de
2-3243", classificant-se en
Ramón Ros en el Hoc disstè
(amb un temps de
2-3247"), i en Pere Borres
en el cinquanta-quatre
(2-33'01").
A la cinquena etapa el
temps emprat pen Ramon
Ros fou de 4-3025", quedent en Francesc Horrach el
trenta-dosè de la general a
716".

A la sisena etapa en
Ramon Ros es classificava
en el Hoc onze, emprant
3-35'53".

4*-

-Una veinada del carrer de Sant Jaume ens telefona i
ens prega donen l'enhorabona a les persones que cuiden
els arbres del carrer i els que han sembrat nous al carrer
Fortuny. "Les persones que fan els arbres malbé em fan
llàstima, i seria ben interessant que des del vostre Setmanari s'inicies una tanda d'articles de divulgació sobr
els beneficis i aventatges dels arbres a les poblacions, a
més dels purament estètics". L'amable comunicant afegeix que es necessari arreglar el trespol del carrer, que
ha quedat malament després de la sembra, i acaba donant l'enhorabona als infants de Ses Marjades, Es Fossaret, Sant Vicenç de Paül i el Convent, que "sembraren els
arbres amb tan bona me que han aferrat tots".
-Rebem una "veu" d'un empipat resident a la zona del
camp de futbol: "Fa tres setmanes que vaig comunicar a
l'Ajuntament que la farola de la cantonada Avinguda
d'Astúries-Es Garrigó no funcionava, es més, vaig avisar
personalment l'encarregat, senyor Socias, i dimecres encara no s'havia fet res. És lamentable que endemés que
els veinats es molesten en avisar, hi hagui aquest manfutisme, i poc interès en solucionar-ho".

L'altre dia fullejant un diari de ciutat vaig veure una
publicitat que estava just devora els anuncis classificats
—"personales"— i que anunciava un complexe residencial
al Port de Sóller, entre I 'hotel Marbell i el Brisas.
Entre altres coses deia: "El lugar más apacible del
Puerto de Sóller". Això de moment pot ser que sigui ver,
però si l'entremat politic no canvia, tranquilitat devora el
Marbell precisament, no crec que ni hagi gaire.
Per altra banda assegurava: "Con la inminente construcción del Túnel de Sóller, estará a 15 minutos de Palma". Quan estigui Ilest pentura si, pero de moment, en
Hoc d'estar quinze minuts per anar a Palma, al pas que
van estiran quinze "AÑOS" per acabar-lo.
La darrera ja es per encollonar-se de noltros i diu aixi:
"El Puerto de Sóller, un lugar donde se van a limitar las
construcciones". I UNA FAVAIIIIIIII o dues. De moment al
Port de Sóller i amb els responsables que teninm, la única
cosa que limitaran serà l'aigua per beure o per fer nets
els escusats i, si ho fan així, amb el cami que du la depuradora, prest hi haurà més merdes al mig de la mar que
estranjeres amb "biquini".
Quina Ilástima que a més d'espenyarho tot, encara
s'en riguin de noltros.

Sembla mentida...
*Que l'admirable bobinador Pere s'ha Ilevat la barba
I s' ha deixat els mostatxos. "GUAPETON".
*Que els nins den Tolo Ximet s'ho passin tan bé en
els "cavallitos". Tomeu, això no es una bona inversió.
"Que el P.P. es prepari "para arrasar" a les premimes eleccions; aixi i tot, les regles de tres no són exactes.
*Que el "botaret" mostrás als membres del Grup Rus
una foto de la Plaça Roja de Moscou.
"Que a la recepció oficial feta per l'Ajuntament als
russos un afiliat del P.P dugués "La Hoz y el Martillo" penjada a la solapa del gec.
*Que per avui ja basta i prou. Adeu.

ANUNCIS CLASSIFICATS

SE NECESITA TRABAJADOR a jornal para cortar leña
de encina. Jornal a convenir.
Tel. 63.04.01. De 18 a 21 horas.

FONTANERIA y CALEFACCION ANTONIO MARTI.
Precisa ayudantes. Tfno.
63.21.45 -63.34.82.

VENDO PISO dos habitaciones. Tel. 63.30.38.

SA TRASPASA TRAST al
Mercat. Tel. 630651 ó 630132,
qualsevol hora.

BUSCO JOVEN para taller
de motos. Oportunidad para
aprender buena profesión. Informes: Tino. 63.29.86.

SE COMPRAN Y RESTAURAN muebles y toda clase de

SE ALQUILA despacho en
Plaza Constitución. Tino.
63.23.11.
COMPRARIA pequeño piso, estudio o altillo convertible
en vivienda. Pasar ofertas por
escrito al Apartado 10090 de
Palma.

Y... ¡ahora!, Muebles de
Cocina, precios Fábrica,
madera Norte y Roble.
Vea exposición. Presupuestos gratis. ALMACENES COMPANY.
Borne y J. Estades.

objetos antiguos. Tfno. 63.05.74
y 45.61.04.
VENDO PISO en la calle
Vicario Pastor, hace esquina
con tres calles, situado a pocos metros de la plaza. Informes en oficinas Butano. Teléfonos: 63.10.96 y 63.28.33.
CENTRO DE ORIENTACION SELENE. Ayuda psicológica. Problemas sentimentales. Cartomancia (Tarot). Presente y futuro. Problemas de
hechizos. Tel. 63.39.43.
CLASES DE INGLES, con
profesora nativa americana.
Todos los niveles. Enfoque de
la conversación. Individuales
y grupos pequeños. Tel.

co foe c 4 1 al,

IC" 'VS 41
NOVEDADES EN ARTICULOS DE VERANO
C/ A. Montis. s/n

Puerto de Sóller

°eneraiMota 23 (63°A°6

63.11.13.
SE NECESITA JOVE de 16
a 17 anys per aprenent de ferrer. Horari de 8h. a 12,30 h. 15
a 19h. Tfno. 63.28.13.
MATRIMONIO jubilado
desea alquilar casa, piso o
apartamento todo el ario en
Sóller o alrededores. Llamar

SE TRASPASA, por no
poder atender local
comercial de dietética,
cosmética y perfumería
natural, apto para otro
negocio en Calle San
Juan n° 16. Tfno. 63.03.61.

ROPA DE HOGAR
ROPA INTERIOR
TELAS Y CORTINAS

SOLLER

Jardinería
Conde

Se vende FIAT UNO TURBO JE matrícula PM-4732—AT,
35.000 Kms. Precio 1.000.000
ptas. Informes: Tfno. 63.01.00.

ALQUILO despachos.
Tres dependencias. Apto para cualquier negocio. Plaza Constitució.
Tfno. 46.48.20.

VENDO máquina expendedora de TABACO. Precio
muy interesante. Modelo Karachi-16. Tel. 63-15-62.

(Jeroni Bisbal). Carrer del Vicari Pastor, 8. Telefonos
63.08.65 i 63.07.68.

BANUS antiguitats, Restauració compra i venda de
mobles i objectes antics. C/.
Rosa, 3. Telf. 63.28.73-63.10.67.

SE TRASPASA tienda de
cosmestibles en La Huerta. Informes: Tino. 63.26.71. Horas
de comida.

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica o
antiga. Pagam al comptat. Antiguitats Antoni de Sa Coma

TOT PELL Confección a
medida de piel. Sábados tarde abieto. Tino. 63.35.57. Bajos
Eden Park.

SONIA
FLORISTERIA
SERVICIO DE INTERFLORA

Tel. 630786

SOLLER

OFRECE A SUS CLIENTES UN
SURTIDO DE FLORES, PLANTAS Y
ARTICULOS DE REGALO PARA EL
DIA DE LA MADRE

Plantas

Macetas

Aestaurante

Jardineras

Maceteros
Semillas

al 63.36.83 a partir de las 19
horas.

Alquería del Conde, 68
Sailer - Tel. 63 22 22

CARRETERA LLUC-POLLENÇA
Teléfono 63 11 11 -SOLLER

SABADO Y DOMINGO ABIERTO
POR LA MAÑANA.
OS ESPERAMOS!

Veu local
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Turisme

Perros

Cultura

El tema de les terrasses de la
Platja, està com el primer dia

La lehismaniosis, de poca
incidencia en Sóller

La setmana passada els
comerciants de la Platja
d'en Repic, tengueren una
reunió amb el primer Tinent
de Batle de l'Ajuntament,
Miguel Jaume, per solucionar el problema de les denúncies fetes per Costes a
als comerciants que ocupaven la via pública. Els
comerciants ens expliquen
com està el tema:
Normalment cada any
els comerciants munten les
terrasses i cap al mes de
maig, l'Ajuntament es presenta amb un paper per

Aina Moll presenta
dijous el nou !fibre
a Can Dulce

Signos externos que se pueden relacionar con el padecimiento de la Lehismaniosis.

Antoni Colom

Redacció
El proper dijous dia 10 a les
12 h. del vespre a Can Dulce
se celebrarà un dels primers
actes de la Fira d'enguany. Aina Moll presentara el seu darrer llibre titulat "Sa Nostra
Uengo" i posteriorment prendra part a un col.loqui en torn
la normalització lingüística a les
Balears, les fites aconseguides, els projectes per el futur,
els conceptes teòrics de la
Normalització,... seran tema de
debat.
Recordem que l'any passat
se va arribar a una acord entre
el Govern Balear, els tres Consells lnsulars i l'Ajuntament de
Palma per a la coordinació
d'una campanya de Normalització Lingüística. Aquesta, po sada en funcionament fa uns
dos mesos, té com a encarregada de coordinació la mateixa
Aina Moll, que es troba ara treballant intensament en ella.
L'acte és organitzat pel
Grup Novetat.

J.C.

En estos días los medios de comunicación,
se han visto invadidos de artículos, informaciones y declaraciones más o menos afortunadas
sobre la enfermedad de la LEHISMANIOSIS,
Botón de oriente, Kala—azar, o como simplemente la definen algunos "la enfermedad del
mosquito". Como sea que se cita a los Municipios de Sóller, Deià y Fornalutx, como endémicos de esta enfermedad producida por un parasito, trasmitida unicamente por picadura de
mosquito, y que aparte de afectar a perros,
roedores y otras especies raras, pueden en
condiciones especiales afectar ocasionalmente
a las personas. Quiero puntualizar que en el
año 89 se diagnosticaron 3 casos de perros
por análisis del suero en la Conselleria de Sanidad y 1 caso positivo por punción, realizada
por mi, de médula osea, en una población que
supera muy por encima los 500 canes que pa-

Església

Un grup musical
solleric actua
demà a la Seu

saron por la consulta, lo cual significa que en
esta área de la Sierra de Tramuntana la incidencia de la enfermedad es muy baja en los
perros, (en etos primeros meses del año no he
diagnosticado ningún caso).
Si bien no es preocupante la Lehismaniosis
en nuestros municipios, es importante que se
controle cualquier foco que pudiera producirse;
Los propietarios o responsables de canes tienen que saber interpretar los primeros signos y
acudir a su Veterinario para el diagnóstico y
"control" de este animal enfermo, que no necesariamente tiene que pasar por el sacrificio del
perro, el tratamiento es complejo pero, salvo
casos puntuales, perfectamente viable, y
siempre sera el dueño que asesorado por el
Veterinario tomara la decisión de tratarlo o eutanasiarlo, pero en ningún caso despreocuparse del animal con to cual difuminaria la enfermedad a otros canes y podría llegar a ser cierto que en la zona de Sóller se implantara esta
enfermedad.

El conjunt musical solleric Set de Viure, compost per membres
de Ia Coordinadora de Joves Cristians de Sóller, participarà demà
en una trobada a la Catedral de Palma on hi prendran part diversos
conjunts similars de Mallorca a més del conegut grup Kairoi, que es

desplaça expressament des de Barcelona.
Set de Viure interpretarà tres cançons de creació pròpia titulades Voldria alder tan fort Senyor, Bé tu jove i Rock de Nadal. La
trobada començarà a les 21 h. i el conjunt solleric actuara en quarta
posició.

M.I.
Guillem Rosselló Bordoy i Vicenç Homar tècnics de la Comissió del
Patrimoni, sol.licitaren a
dita Comissió que Sóller,

Ia vall i port, siguin declaTdIS l...1./IliU111 I 1-11.3t;

mutt,-

tació de la zona exacta i
d'una memória justificativa de la sol.licitut.
La consideració de
Zona d'Interés Cultural
implicarà un control estricte de la forma i dels

materials que s'utilitzin en

Ia construcció. A més,
uari

I

expeuieru s

ric.

obert ja s'aplicarà el règim

La proposta es basava en què "el futur túnel
donara lloc a canvis importantíssims en tot all()
que fa referencia a noves
construccions..." i que "hi
ha infinitat de finques, edi-

de protecció que es sol.licita, i per tant qualsevol
projecte urbanístic haurà
de ser autoritzat per la
Comissió del Patrimoni.

ficis, carrers, paratges,

torrents, etc. que de
qualque manera cal protegir per tal d'evitar pos-

Decret del bade
de Stiller
El batle de Sóller presentà ahir al Ple de l'Ajuntament un decret pel qual
resol obrir l'expedient i
demana la redacció d'un
informe tècnic on s'informi
sobre qué significa dita
qualificadó del nostre
terme municipal.

LA RESIDENCIA

Viernes y Sábados por la noche música en vivo.
(Guitarra española)

jaãttettitrens,i -a026,,
A

Stoller podria ser Conjunt
i Lloc Històric

L'inici de l'expedient
està pendent de la delimi-

TOURNEDO CAZADORA
MELURZA A LA VASCA
RAPE DELICIAS

N./MA.10S ••101.1 1/•1)

El consistori està interessat
en la proposta

Autorització
de la proposta

frogema dater

RENAULT

Urbanisme

sibles degradacions".

ENVIDIA
DE CIGARRAS

comprovar si s'està d'acord
amb la quantitat que s'ha
de pagar per ocupació de
via pública i llavors al mes
següent es paga la quota.
Ara, segons pareix, es
Costes que es fa càrrec de
l'explotació dels terrenys
però els comerciants de la
platja han sol.licitat que sigui l'Ajuntament el que gestioni aquest asumpte, perquè si l'organisme pertinent
(Costes) havia avisat a
l'Ajuntament del canvi,
aquest no havia avisat als
interessats. De moment,
estan esperant una contesta concreta a finals
d'aquesta setmana.

de Saér

Necessitam "botones" i "mozo de equipajes"
(jove amb carnet de conducir)
Tfno. 63.90.11

ELECTROMAN
Se necesita

AYUDANTE ELECTRICISTA
LLAMAR DE 18 horas a 21 horas.

68. Tel. 630701
SOLLER (Mallorca)

Isabel II,

Carrer de Sa Liana, 56. Tel. 63 I 252 -SOLLER (Mallorca)

can CVO

s.a.

MATERIALES CONSTRUCCION Y TRANSPORTES
PARE CATANY, 1 • SOLLER • TL. 63 10 53 • FAX 63 16 76

