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Fútbol

Brugos & Burgos, futur i present en bona armonia

Mentrel'equip tregüé un valuós empat a
Manacor, i espera a un fort Peguera

lnminent remodelació
a Ia directiva del C.F.

Sóller
Toni OMver

Una setmana intensa pel C.F. Sofler. Per un costat, des-
tacar el magnífic positiu aconseguit al sempre difícil camp
del Manacor. Un fantàstic gol de Amengual a Ia segona part,
significà l'empat, plenament merescut. Aquest diumenge, un
vertader ós a Can Maiol. El Peguera de Crespí, cinqué a Ia
taula, constituirà una dura prova per un Sóller que intentarà
arribar a Ia vuitena jomada d'imbatibilitat.

Pero Ia noticia "bomba", ve donada per Ia inminent inte-
gració de un nou grup de futurs dirigents a Ia junta del C.F.
Sóller. El líder indiscutible, Juan Brugos, ens confirmà que
arriben disposats a treballar en un plà absolutament realista i
amb tota l'ilussió del mon. En properes edicions, ampliarem
Io que sens dubte es una positiva notícia.

ManueIPérez
Ramos

Entrevistaa
tombaoberta

(Pàgs. centrals)

Condecorats
quatremilitars
delPuigMajor

Jaume Casasnovas

El passat diumenge dia 21
de maig foren condecorats en
Ia base area de Son Sant Joan
quatre dels oficials que presten
els serveis en el destacament
E.V.A. - 7 que té Ia base d'ope-
racions en el Puig Major.

EIs guardonats foren Joan
Oliver Bauza, tinent co-
ronel i cap del destacament del
Puig Major, que rebé Ia Creu al
Mérit aeronàutic, el capità Ra-
fael Gomis Pardo, el brigada
Gerardo Múñoz Pérez, i el sar-
gent Roberio Clerón Pascua!,
que foren distingits amb Ia Me-
dalla al Mérit aeronàutic.

EIs quatre guardonats són
persones molt conegudes i es-
timades en Ia nostra ciutat pels
lligams familiars i de residència
quehimantenen.

Rebin tots ells Ia nostra en-
horabona, amb el desig de que
puguin seguir mantenint per
molts d'anys les actuals rela-
cions fraternals amb el nostre
poble.

El miércoles Ia Marina hizo entrega de las llaves

Sóller consigue uno de sus objetivos más deseados:
¡el Oratorio de Sta. Catalina ya es nuestro!

El miércoles se realizó el traspaso de propiedad del Orato-
rio, Escuela de Armas Submarinas y terrenos anejos al Ayun-
tamiento de Sóller. En el acto protocolario, el Jefe del Desta-
camento Naval, capitán de corbeta Miguel Bosch Flexas,

acompañado del segundo jefe y alférez de navío José Ma
Coca, y del alférez Luis Balsalobre, entregó las llaves de Ia
puerta principal al alcalde Antonio Arbona, en presencia del
primer teniente de alcalde y otros regidores. Seguidamente
recorrieron el edificio, quedando sorprendidos delgran vo-
lumen que encierran y, al mismo tiempo, decepcionados por
el estado de abandono en que se encuentran.

Conclouen les tasques de renovació de Ia via fèrrea

La compánya del ferrocarril ha invertit 60
, milions en les obres

PlàcidPérez

El passat dimecres, dia 17
de maig, acabaren les obres
de renovació que per espai de
quasi quatre mesos s'han rea-
litzat en les vies del ferrocarril
Palma-Sóller.

Les obres que ara con-
clouen constitueixen Ia culmi-
nació del projecte de renova-
ció de l'any 1989, que Ia com-
panyia del Ferrocarril inicià el
mes de gener, i que ha estat
executat en dues fases. En Ia
primera fase, que s'extengué
des del 23 de gener ins al 18
de març, els treballS es realit-
zaren de nit, i es renovà el tros
comprés entre Palmanyola i
l'estació de Son Sardina,
aproximadament.

En Ia segona fase les tas-
ques s'han efectuat durant el
dia, entre el dies 27 de març i
el 17 de maig, i ha efectat el
tram comprés entre les esta-
cions de Son Sardina y de
Ciutat.

Tot plegat, les obres han
consistit en Ia renovació
completa de Ia banqueta de Ia
via i l'aportació de noves
quantitats de macada o ba-
last, així com Ia substitució de
les travesses i Ia col.locació

u

Al llarg de quatre mesos, s'han renovat les travesses i els rails de set
quilòmetres i mig de via

de nous ra/1s. Les travesses
que s'han instal.lat són de se-
gona mà i han estat compra-
des a Renfe en lots, després
d'haver elegit de cada partida
les unitats de fusta més forta,
per tal d'assegurar una dura-
da de les travesses superior
als vint anys. L'adquisicó dels
rails, que també són de sego-
na mà, ha estat una mica més
dificultosa, perquè avui en dia
Ja no es fabriquen rails de 35
kgs/m2., que són els que res-

ponen a les característiques
de Ia via del ferrocarril de
Sóller; per tant, cal esperar el
desmantellament de qualque
tram de via de Ia península
que hagi estat poc utilitzada
per tal de comprar els rails
més nous.

S'han renovat al llarg dels
quatre mesos un total de set
quilòmetres i mig de via, i
queda pendent de revisar un
tros d'un quilòmetre entre
Bunyola i Son Sardina, que

quedarà renovat abans de fi-
nal d'any. El cost es calcula a
raó de 8.000 pts. el metre,
aproximadament i, per tant,
les despeses totals han supo-
sat per Ia companyia un de-
semborsament d'uns 60 mi-
lionsdepessetes.

Les obres han estat exe-
cutadeí'per l'empresa Tomàs
Hemàndez, S.A., que es cura
de Ia conservació del Metro
de Barcelona i està acostu-
mada a treballar en unes con-
dicions mort similars a les del
nostre ferrocarril. EIs empleats
de Ia companyia del Ferroca-
rril de Sóller, pel seu compte,
s'han encarregat de submi-
nistrar el material a l'empresa
adjudicatària de les obres tant
dediacomdenit.

Segons ens ha indicat el
director tècnic de Ia compan-
ya, l'execució de Ia primavera
fase de les obres no va supo-
sar cap tipus de molèstia pels
usuaris, Ja que els treballs es
realitzaren de nit, mentres que
Ia renovació del tram de via
entre Son Sardina i Palma ha.
obligat als viatgers a efectuar
un transbord a l'estació de
Son Sardina, des d'on eren
conduits en autocar fins a Ia
capital, si bé els retards han
estat mínims.
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AGENDA per Tomeu Rosselló

i— Avui

26 deMaigdeM989.
Divendres

Sant Felip Neri, confessor.
Demà, Sant JuIi, patró dels
pouetaires.
Diumenge, Sant Just i Sant
Comeffi, patró dels pallas-
sos.

COSTUMARI
PeI maig es practicava

un antic remei per eliminar
els fics. Consistia en amagar
sota d'una pedra humida de
rosada tans brins d'una her-
ba qualsevol i tantes agulles
com fics es volien llevar. Tot
això s'havia de fer abans de
sortir el sol. Es creia que
l'herba atreia els fics i que
les agulles els retenien sota
de Ia pedra. Per aquesta raó
es deia que s'encomanaven
a qui primer aixecàs Ia pe-
dra.

Sorteig de ahir dijous,
dia25deMaig

1 3 17
20 34 41
—Comp. 28—

ONCE

Diious,25-Maig 98.115

Dimecres, 24 • Maig 34.581

Dimarts,23-Maig 78.740

Duluns,22-Maig 98.012
Divendres,19

53.669 {Serie 153)

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Maiplouagust
detothom

Joan Puigserver

TEMPERATURES

Maxima29'Odia7
Minima5'6dia2

PLUJA

Dissabtedia13:15,5litresm2.

HoIa mica lectors; altre cop amb vosaltres. Començ
aquesta secció del temps en aquest nou setmanari, amb
il-lusió i amb ganes de fer-vos arribar cada setmana, Ia infor-
mació de qualsevol fenomen metereológic, que haja succeit
dins Ia vall i les dades de temperatures pluja, humitat, etc.

Aixi idò començaré per dir-vos que aquest any és bastant
sec de moment perquè en quasi mig any sols han caigut
201,6litres,91 delsqualselsferenalmesd'abril.

Quant al mes de maig de moment sols han caigut 15,5
litres i ho feren el vespre dissabte de sa fira, acompanyats
d'una tempesta que provocà Ia suspensió de tots els actes
programats, per aquest vespre, i que estaven dedicats a Ia
celebració del 20 aniversario d'Aires Sollerics. Ja ho diu Ia di-
ta popular: "Mai plou a gust de tothom".

Molts d'anys Aires Sollerics! I ànim que el pròxim acte
d'aquest aniversari anirà millor, "si Deu ho vol i no plou".

Registre Civil

Sóller

Neixements

-Núria, fillade Miguel Frau Gelabert, i de Maria-José

Caamano Martínez. Nascudal'onze de maig.

-Mercè, filladeJaime Escanellas Martínez, i de Mer-

cedes Mora Falcó. Nascuda el 8 de maig.

Deià

Matrímoniscivils

-Juan Salvador Fernández amb Catalina Maria Arbona

Alba. Casats dia20 de maig.
-Antoni Balaguer Camps amb Antònia FerradaAmo-

rós. Casatsdia20demaig.

Agraïment
Lasocietat PremsaLliure, C.B. agraeixa:

-Paquita Llobera i Miquel Bernat
-Mobles Castanyer
-Pintor: Miquel Martínez
MáximoLópez

-ElectricistaJoan Bernat
-EditoraBalear,S.A.

i demés col.laboradors
el seu ajut, que hafet possiblel'edició

d'aquestSetmanari

Actes de Ia setmana

Divendres, 26 de maig: Concert a càrrec de Ia Camerata
Vocale a l'esglèsia de St. Felip Neri de Ciutat, a les 20,30
h. Obres de C. Monteverdi. Actúen Joana Llabrés,
Stephani Shephard, A, Aragón, P. Pou, M. Vaquer, J.
Brunet i XavierCarbonell.

Dissabte, 27 de maig: CONCERT de piano a càrrec de
JuHe Tompkins a Son Marroig, a les 18,30 hs. Obres de
Mozart, Brahms, Beethoven, Strizich i Chopin.

Diumenge, 28 de maig: FIRA de Manacor, comença Ia
setmana festiva locarrquo fincürtzarà dia 4 de juny amb
una desfilada de carrosses.

DeI dijous 25 al 28 de maig, del'1 al 4 de juny TEATRE:
"Es criat de dos amos" de C. Gordoni al Teatre Principal a
les 20 h. Dirigeix Pep Canellas.
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Serveis

AjuntamentdeS*r 63020^0204
OfonaMunopaldelPort 630101
AjuntamentdeForreJutx 631901
AjuntamentdeDaà 639077
JufctdeSrJfer 630348
Notaria 632611
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TRENS

Pi*na-So*er
08,00-10.40-13,00-15,15-19,45
Saül·fatat:
06,45-09,15-11,50-14,10-18,30
(21,OODumengesiFestius)

RANVES
Sdfcf^oft 05,55 - 07,00 - 08,00 -
09,00 - 09,30 -10,00 -10,30 -11,00

-- 11,30 - 12,00 - 12JO - 13,00 -
14,00-15,00-15,30-16,00-16,30
- 17,00 - 17,» - 17,55 - 18,» -
19,00 - 20,00 - 20,45 - (21,00 Dw-
mengesiFestius).
PatSOer 06,20 - 07,» - 08,25 -
09,»-10,00-10,»-11,00-11,»
- 12,00 - 12,» - 13,00 - 13,25 -
14,»-15,»-16,00-16,»-17,00
- 17,» - 17,55 - 18,» - 19,00 -
19,30-20,20-21,10-(20,30i21#
DiumengesiFesfius).

AUTOCARS

Pgtou-Va9d*notM4eiiSort dt
Sóter
07,»-10,00-12,00-16,15-19,»
PortoeSoter4eia-

07,»-09,»-14,»-16,00-18,flO.
MtArt*Sdfcr08,15-10,45-
12,45-17,00-20,15.
Deti-VaHmosMJVma:, 08,00 -
iaOO-15,00-16,X-18,30.
Sd*f*ort*flD*nfA09,00.
iî _t J-. f*im*.- M-.JJ- M-Mn0no0 dwMr /WTu0nM0nC&
09,».
fW*MMF*4MKl6,00.

BARQUES

PortdeSóter-SaCatín:
10,00-12,00.
SiCak*m-PortdeSoter,
15,00-17,00.

FARMACESDEGUARDM

DeI 20 al 27 de maig: Farmàaa
Grau.C/Vent,3.Tel.630205.

DeI 27 de maig al 3 de jury Far-
màcia Castanyer. C/ Uuna, 37. TeI. 63
0563.

fn^4
J0TUL

Signe de qualitat
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Túnel

Obres Públiques i Antoni Cuart es contradiuen

Esretardarâonoel
començament de les obres?

Església

Joan

TaI com publicava el Diario de Mallorca, Ia Conselleria d'Obres
Públiques ha decidit que es reformi l'actual projecte del túnel a
causa dels probtemes de circulació que genereria l'emplaçament
de Ia boca aprop dels jardins d'Alfàbia. Segons Ia Conselleria,
aquesta modificació suposaria que l'inici de les obres, que estava
previst per finals de juny, no començaran abans del mes de se-
tembre. El canvi de lloc de Ia boca d'entrada suposa també que es
redueix Ia llergària del túnel uns 300 metres però, com a contrapar-
tida, s'estalviaran cent dies del tempsd'execució previst.

Antoni Cuart, concessionari de les obres, declarava aquesta
mateixa setmana a Uttima Hora que el canvi d'ubicació de Ia boca
d'entrada suggerida per Ia Conselleria Ii semblava correcta, que
aquesta circunstància no encariria el projecte inicial, i que confiava
poder començar les obres el mes de juliol. Al mateix temps Antoni
Cuart prometia proporcionar a l'Ajuntament de Sóller una còpia del
projecte perquè els sollerics el puguin conèixer, Ja que en el dinar
ofert per l'Ajuntament a finals d'abril el projecte no pogué ser pre-
sentat.

L'Escola de Música de Ca'n
Dulce podria ser municipal

Fa unes setmanes, el Tinent-Batle de Cultura
Amador Castanyer ¡nicià les converses amb els
responsables de l'Escola de Música de I1ASCP de
cara a una possible municipalizatció d'aquesta.
Fruit de l'encontre, els professors de TEscola prepa-
ren ara un informe on s'estudfâ Ia viabilitat del pro-
jecte perl'any que ve.

GobríelMercè

Perquè ens partin
d'aquesta jove Escda de
Música, de tes seves carac-
terístiques i dels seus projec-
tes, hem parlat amb alguns
dels seus professors; Maria
Ignàcia Pérez, Monserrat
Cuxartt Joan Torrens.

-Sembtea que per a l'en-
senyament musical utitítzau
un mètode completament di-
ferent al de Ia majoria dels
conservatorisespanyds...

-Efectivament; empran el
mètode d'freneu Segarra,un
monjo del Monestir de Mon-
serrat. Es un mètode basat
en Ia metoddogia del famòs
hongarès Kodaty, fonamen-
tada en Ia música tradicional,
una música que tempta als
nins i evita que aprenguin
l'entonació de forma mecàni-
ca, per repetició. Ateshores
lreneu Segarra va elaborar un
sistema parescut però amb
música tradicional d'aquí. Es
un mètode més modem i ac-
tual que l'usat tradicional-
ment, i creim que mdt miUor.

-Com està organitzada
l'Escda?

-Actualment hi ha uns 60
alumnes matriculats. Les as-
skjnatures són: lectura musi-
cal (solfeig), guitarra, piano,
flauta travessera, saxo, clari-
net, cant coral i audi6o mu-
sical. EIs professors som sis:
Joana Deyà, Rafel Adrover,
Mateu Vidal i nosattres tres.
Com a aules empram les sa-
les del Centre Cuftural Ca'n
Dulce, on disposam d'una
infraestructura adequada.
Suposam que d'aquí a uns

anys, d'aquesta escda po-
dran sortir alumnes qualifi-
cats que podran formar or-
questrines, grups vocals i
fins i tot orquestres de músi-
cadecambra...

-Quin és el contingut de
tes assignatures de cant co-
raliaudiciómusical?

-Són unes assignatures
especials, enfocades cap a
què l'alumne descobrebd el
plaer de Ia música: de cantar
i d'escdtar. Procuram que hi
pariticipin tots els nostres
alumnes com a assigantures
paratel.les a les aRres, per
fomentar Ia creativitat, els
aspectes armònics, l'anàlisi
detescançonsetc.

-Per acabar, ens podrieu
explicar quins han estat els
contactes amb l'Ajuntament.

-Fa uns mesos nosartres
iniciàrem les converses amb
l'Ajuntament oferint-los mu-
ncipalitzar l'Escda de Músi-
ca de Ca'n Dulce sempre
que continuàs dirigkJa pels
actuals professors i que tin-
guès com a seu el Centre
Curtural Ca'n Dulce sempre
que continuàs dirigida pels
actualsprofessors i que tin-
gués com a seu el Centre
Cultural Ca'n Dulce. En par-
làrem amb el regidor de cul-
tura, Amador Castanyer. En
resum podem dir que- va
demostrar mort d'interès en
Ia municipalització de cara al
curs que ve. Fins i tot va dir
que intentaria que rebéssim
ajuda econòmicaper aquest
mateix curs. Ara nosaltres Ii
hem de presentar un informe
on hi figurin les característi-
ques de l'Escola i un pressu-
post del proper curs.

Internacional
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Diumenge es celebrà l'Assamblea Parroquial

La comunitat cristiana unida per Ia
parauladePEvangeii

JoanCastanyer

Sota el lema "L'EvangeHtzació, missió
de l'Església", es reuní diumenge passat
l'assamblea anual de Ia Parròquia de
Sant Bartomeu de Sóller. El lloc de tro-
bada, com en anys anteriors, fou el mo-
nestir de Santa Ma. de l'Olivar (Sa Cape-
lleta), on es congregaren un centenar i
mig de creents, representants de Ia més
ampla comunitat cristiana de Sóller.

L'esperit que anima aquesta trobada
té una doble vessant. Per una banda, és
l'ocastó per fer corresponsables als
membres de Ia comunitat en una Esglé-
sia oberta i participativa, i motiu per
mostrar Ia fraternitat i Ia germanor entre
els seus membres, tot donant gràcies al
Pare "que ens fa continuadors, per l'Es-
perit, de l'obra salvadora del FiH". L'altra
vessat és Ia de Ia anàlisi pràctica de Ia
realitat de l'Esglèsia a Sóller, examinant
les realitzacions dels curs passat i plan-
tejant els punts d'acció i treball que
s'envestiran tot just a l'endemà de I1As-
samblea.

Enguany, desprès d'haver avaluat
els cinc objectius del curs anterior, es
passà a Ia ponència de Teodor Suau,
rector del Seminari Major, sobre f"Evan-'
gelització avui", en que s'esbrinaren els
criteris de valor per a l'Evangelització.
Teodor Suau repassà l'evduciò de
l'Església I Ia societat en els últims de-
cenis, que va des de Ia visió esperança-
da dete '60, a una crisi de l'esperança en
els 70, i el retom a posicions conserva-
doresenels'80.

Abans havia quedat constituida Ia
Taula de l'Assamblea, que un pic aca-

"Viure ta fraternitat de sentir-nos units des de ta mateixa fe"

bada Ia ponència procedí a organitzar el
treball en grups, Ia presentació de pro-
postes i Ia seva discussió, tasca sols in-
terrompuda fins a les quatre pel dinar de
germanor i Ia festa. Recomençats els
treballs de l'Assambtea es presentaren
les propostes, escollint-se les cinc que
seran els eixos d'acció preferent de Ia
comunitat en el curs que s'inaugura.

1) Que es presentin a les Eucaristies
tes necessitats més immediates del
poble, i en tant que sia possibte, crear
un voluntariat. 2) Descoberta i dMtìgaóó

de les necessitats socials, cercant mitjan
com a resposta. 3) Retrobar, valorar i po-
tenciar Ia Missa dominical com a centre
dinamitzador de Ia vida parroquial. 4)
Crear delegats de carrer: xarca de
creents que posen en contacte Ia parrò-
quia amb el poble. 5) Esgotar les possibi-
litats que ofereix Ia catequesi d'adutts,
de famiiiaidepresagramentals.

L'Assamblea, que comtà amb una
nombrosa participació de joves, finalitzà
amb l'EucuaristJa "en te qual neix i es rea-
litzal'Església, entorndelfìessuscìtat".

Han començat els "Concerts
d'horabaixa" a Son Marroig

MariaIgnàsia

Amb el concert de violí ¡ piano que oferiren ki setmana pas-
sada els joves intèrprets Francesc J. Blanco i M. Lluisa Payeras,
començaren els "Conciertos de atardecer*. Cada temporada de l'any el
grup Alma Concerts organitza una sèrie de recitals a Son Marroig, i són
cinc els concerts prevists per aquesta mesos de maig i juny: Estan
anunciats concerts de plano i vidí, pano sd, flauta i guitarra amb ins-
truments antics, i vida i piano.- CaI destacar Ia característica d'un dels
concerts depiano, que Ja detallarem en el seu moment, en el qual Ia
concertista dedicarà una part del programa a dones compositores.

Demà mateix, dia 27 de maig Ia pianista Julie Tompkins interpreta-
rà obres de Mozart, Beethoven Brahms, R. Strizich i Chopin.

Aquesta primavera els concerts comencen a les 18,30 h. dels dis-
sabtes.

L'Ajuntament es reserva una
freqüenciadeF.M.

PlòcidPérez

En una reunió celebrada
el passat mes d'abril, Ia
Comissió de Govem muni-
cipal acordà acollir-se a Ia
normativa del govem cen-
tral I solicitar Ia reserva
d'una freqüència de F.M.
per Ia futura creació d'una
emissora de ràdio munici-
pal. Toto i aixó, l'Ajuntament
no té previst instal.lar cap
tipus d'emissora a mig ter-
mini.

En Ia nostra ciutat han
emès dues emissores pri-
vades, en els darrers anys:
Radio La Luna, i Ràdio Envit
i Truc, cap de tes quals ha
aconseguit consdidar-se.
La primera hagué de tancar
per manca de finançació i
d'ajuda municipal, encara
que els darrers mesos tor-
nave emetre, i Ia segona
hagué de clausurar les ins-
tal·lacions per ordre de Ia
Delegació del govem per-
què no comptava amb els
permisos pertinents.

JoanaSalort
substitueixal
doctorSerrano

PlàcidPérez

Joana Salort Triay és Ia doc-
tora que des del passat dia 8 de
maig substitueix al doctor Serra-
no com a titolar de Ia Seguretat
Social.

El diumenge de Ia Fira, Ia
doctora Salort es vegé obligada
a realitzar Ia seva primera guàr-
dia d'urgències en dia festiu. La
metgesa desconeixia encara Ia
realitat urbana de Sóller, i sol.lici-
tà l'ajuda dels serveis municipals
per tal de traslladar-se i de loca-
litzar els domicilis particular dels
malatts d'urgència. La circuns-
tància de ser el dia de Ia Fira i Ia
necessitat d'atendre els probte-
mes derivats de Ia gran afluència
de públic que es produí aquest
dia, impossibilitaren a te Pdicia
Municipal d'atendre aquest ser-
vei, i Ia doctora Salort hagué
d'efectuar les visites domtàNà-
ries en cotxes particulars.
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Succeït Urbanisme Biniaraix

Eldesbocament
d'una galera provoca
dosferítsIleus

Jaume Casasnovas

Devers les onze del matí del
passat dissabte, dia 20 de
maig, es produí un accident un
tant insòlit per Ia poca freqüèn-
cia com es produeixen fets com
aquest. A l'attura del Monu-
ment, i per cin
tes, el cavall d'una galera me-
nada per José Ramón Femàn-
dez que seu acompanyat, es va
desbocar i emprengué Ia carre-
ra en direcció cap al Pont den
Barona sense que els esforços
dels conductors aconseguissen
aturarelcavall

Esferefts per tes circunstàn-
cies, els dos estrangers optaren
per llançan-se a terra des de Ia
galera en marxa, mentre el ca-
vall prosseguia a tota velocitat
fins a mitjan carrer de Ia Mar.

Com a conseqüència de Ia
caiguda, el matrimoni estranger
format per FeHciane HaIIe i Ia
seva esposa Maurixette, de 61 i
57 anys, sofriren algunes apara-
toses ferides. Després de ser
traslladats a Ia- Creu Roja en
ambulància i en el cotxe de Ia
policia municipal, els dos súb-
dits de nacionalitat francesa fo-
ren reconeguts pel doctor Bibi-
loni, i posteriorment tramesos a
Son Dureta, on se'ls pronosticà
pditraumatismes varis sense
importància, i foren donats d'al-
ta el mateix capvespre.

Satisfacciódels
organitzadors
delatrobada
depintors

PlàcidPèrez

Més de 200 partici-
pants intervengueren en
Ia Trobada de Pintors del
Barranc que es va cele-
brar el passat 23 d'abril
per participar en Ia mos-
tra de pintura ràpida. Du-
rant Ia mateixa setmana,
els participants pogueren
intervenir també en el
certamen de pintura len-
ta.

Com a resultat de Ia
Trobada, quedaren ex-
posats a Ia Capella de les
Escolàpies un total de
153 quadres. L'exposició
es mentiguè fins al dia
del Firó, i es veneran ua
vintenad'obres.

EIs organitzadors de
Ia Trobada ens han mani-
festat Ia seva satisfacció
per Ia gran quantitat de
pintors de totes les edats
que hi foren presents.

Es pretén rehabilitar l'entom de Ia Plaça Constitució

Firmat el conveni pel pla de millorament
de façanes amb Ia Conselleria de Cultura

PlàcidPerez

El batle Antoni Arbona ha
procedit aquesta setmana a
ia firma del conveni amb Ia
Conselleria de Cuttura per
l'execució del Ra de Millora-
ment de façanes d'enguany.
L'acte oficial es celebrà a Ciu-
tat el passat 12 de Maig. amb
l'assitència d'onze dels quin-
ze batles dels pobles adhe-
rits.

Aquest PIa té com a ob-
jectius millorar el paisatge ur-
bà, contribuir a Ia conservació

del patrimoni artístic, i con-
cienciar al ciutadà de Ia ne-
cesitat de rehabilitar l'habi-
tatge per tal de millorar el seu
benestar. Bàsicament consis-
teix en una ajuda econòmica
dirigida a Ia rehabilitació de
les façanes de les cases par-
ticulars.

En el cas de Sóller, Ia
Conselleria finança una terce-
ra part del cost de les obres,
artra part va a càrrec de
l'ajuntament, i l'altre Ie paga
el propietari. De les
20.668.000 ptas. que consti-
tueixen el pressupost total

del PIa, han correspost a
Sóller 700.000 pts., que és Ia
mateixa quantitat que té con-
signada l'ajundament en el
pressupost ordinnari d'en-
guanyu per destinar a aquest
PIa.

D'altra banda, Ia Comissió
de Govern ha acordat aplicar
inicialment aquestes quanti-
tats a Ia rehabilitació de les
façanes de les cases de Ia
Plaça Constitució, encara que
de moment no hi ha cap pro-
jecte presentat per part dels
particulars que resultan afec-
tats.

Aires Sollerics organitza un intercanvi
de idees sobre Ia introducció i difusió
del bolero a Mallorca

.

Dins del programa d'actes del XXe. aniversari
d'Aires Sollerics, els dies 27 i 28 de maig es rea-
litzarà Ia "Investigació-intercanvi i posta en comu
sobre el bolero a Mallorca". La idea d'aquestes
jomades és tractar el fet de l'aparició d'aquesta
dansa i com va esser Ia seva expansió per Ia
nostrailla.

M. Ignàsia

Assistiran a aquest acte
una parella de balladors de ca-
da un dels següents grups:
Revetla d'Algabelí de Muro, Es-
tol des Gerrícó de Felanitx,
Esclafits i Castanyetes d'artà,
I 'Escola de BaII de Bunyola, Ai-
res Sollerics, l'Escola de Músi-
ca i Dansa de Ciutat i Tramu-
dança format per gent de varis
indrets de Mallorca.

Per introduir el tema es par-
tirà d'una hipòtesi que formula-
rà el grup sólleric: "El bolero es
va crear en un determinat mo-

ment històric, i es va difondre
per tot arreu; fou introduit a
Mallorca, i es va popularitzar
adquirint un aire propi, i aixó
mateix succeí a tots els països
onvaarrelar".

Està fonamentada en l'ob-
servació que els membres d'Ai-
res Sollerics han fet del bolero
intrepretat per molts dels grups
de ball que han passat per
Sóller, tant mallorquins com
d'un altre país. A més, hi ha
fets de Sóller mateix que servi-
ran per demostrar aquesta su-
posició: Madona Joana ViIa, fou
¡a primera en sebre el bolero i
l'ensenyà a Gaspar Nadal,

després tots els sollerics l'han
après i el ballen, però hi ha di-
ferència notables entre el bole-
ro original que balla encara avui
Madó Joana i el que ballam
tots.

Pareix ésser que aquestes
desigualtats estan motivades
per dos fets: els canvis naturals
que representa Ia seva trans-
misió de pares a fills, i el tracte
d'espectacle que tenguè el
folklore durant els anys de Ia
dictadura de l'estat espanyol.

El mètode de treball que
seguiran serà molt pràctic: ca-
da parella convidada ballarà el
bolero mallorquí per poder
apreciar les diverses afinitats i
diferències dels estils de cada
poble present. Estudiaran els
punts i l'estructura del mencio-
natball.

Les conclusions d'aquests
dies d'estudi es faran públi-
ques dia 11 de juny a "Can
Dulce", i es donaran a conèixer
els plantejaments que haurà fet
cadagrup.

Assemblea de l'Associació de Veïnats

Segueix Ia polèmica sobre Ia
instal.lació dels fils elèctrics

MiquelGual

El passat dissabte dia vint
de maig se celebrà en el casal
de Biniaraix una assemblea
general extraordinària de veïns.

Desprès d'haver llegit l'acta
anterior i d'haver donat part de
l'estat de comptes, es passà al
bessódelaqüestió.

L'actual junta directiva de-
manà l'ampliació dels seus
membres per un millor funcio-
nament de Ia mateixa, axií com
Ia creació de comissions espe-
cífiques per cada tema. Per tal
cosa, el president demanà vo-
luntaris que es volguessin afe-
giralatasca.

El tema fort de Ia nit sortí
quan es va tocar el polèmic
tema de Ia instal.lació dels 220
V. està aturat en aquesta ba-
rriada a causa de l'oposició de
certs veïns a que el cable passi
per Ia façana de les seves ca-
ses. La Directiva explicà que
els responsables d'El Gas els
havien oferit dues opcions: o
bé fer un túnel subterrani (so-

lució que semblà bastant utò-
pica) o a més de l'electricitat
també hi passàs l'aigua co-
rrent, el clavagueram, el telèfon
i l'aigua dels regants; o bé
passar el cable per davall Ia
teulada amb les corresponents
capses d'emplame; i que en el
temini de tres mesos Ia com-
panyia es comprometia a llevar
tots els cables vells de cent
cinquantaV.

Oberta Ia polèmica, es fe-
ren notar les discrepàncies en-
tre els assitents, i entre els
membres de Ia pròpia Directiva
tampoc hi hagué consens. Al
final s'arribaren a dues conclu-
sions:

1) Organitzar una taula in-
formativa amb els directius i
tècnics d'Els Gas, personal tè-
nic municipal i polítics, a fi de
donar alguna solució i informar
ateveïhs.

2) Fer un referèndum entre
els habitants sobre Ia solució a
adoptar.

L'acte acabà amb Ia pre-
sentació d'una esborrany del
què seran les festesd'agost.

Cicle de xerrades a Ia Rectoria

Jordi Riogé analitzà
Ia contribució de l'esglèsia
en Ia formació del país

Joan Castanyer

Com a preàmbul de l'Assamblea Parroquial que tengué
lloc el diumenge passat, es celebraren a Ia Rectoria de Sóller
tres xerrades les vetlades del 18,19 i 20.

El ponent Jordi Riogé i Solé, periodiste i membre de Ia
comunitat cristiana de St. Pere Claver de Barcelona, examinà
tres aspectes de Ia presència de l'Església al mon: "Església
ijoves", "Església i futur" i "Església i PaIs", com a manifesta-
cions necessàries i testimoni de l'Evangeli en el sí de Ia nos-
traSocietat.

Jordi Riogé, qui alhora és portaveu dels Joves Cristians
catalans a Ia Comissió del Mil.lenari de Catalunya, analitzà Ia
contribució de l'Església en Ia formació del pafs i Ia indispen-
sable participació d'aquesta en el seu futur, especialment
des del compromís delsjoves. -

L'objectiu de les xerrades fou el d'aportar els elements
teòrics precisos per incidir en Ia realitat concreta en que es
mou el cristià i Ia seva projecció en l'esdevenidor. Així ho en-
tengué el nombrós asistent, que participà animós en el de-
bat que segui a cada disertació.

BOBINATGES PEDRO
BOBlNAJE Y REPARACIONES DE

MOTORES ELECTRICOS Y
MAQUINAS HERRAMIENTAS
Cl. Victòria Ì1 maig, 50-A - TeI. 63237Ì

Hormigoneras- Bombas de agua - Cepilladoras - Taladradoras - Alterna-
dores - Sierras - Elevadores - Extractores - Comprensores - Reductores -
Cortadores - Picadoras - Esmeriles, etc.

CHAPA Y PINTURA

TONI GUASP
C/. Cuadrado, 6

Telefono633493 - SOLLER

LLIBRERIA

áWwxiN
Sa Lluna, 5 - Teléf. 63 26 41 - SOLLER

CA'N TONI RÉÍA
(Comercial Antonio Castafter)

CalleLuna,27-Tels.630424-630215

Loza - Cristal - Porcelana - Hules - Cerámica decorativa - Objetos para regalo
Aluminio - Plásticos - Cubertería - Materialcocina - Figuras para Belenes -

Marcos - Cristalerías - Vajillas - Vidrio - Imágenes religiosas, etc....



26deMaigdell989 Dretaveu

k@m@8ftF@^7@QD

Pelprimercop,
somalcarrer

Avui sortim per primera vegada. Alguns lec-
tors pensaran que Ia nostra presència és
necessària, d'attres creuran que el nostre
projecte és un disbarat, i d'altres s'estima-
ran més que no haguéssim sortit mai; peró
Ia realitat és queja som al carrer.

La nostra pretensió és ben modesta:
editar un Setmanari d'informació local de
dotze pàgines, que el divendres de cada
setmana proporcioni als lectors de Sóller,
Deià, i Fomalutx, un coneixement directe,
verídic i contrastat dels esdeveniments
ocorreguts a Ia comarca.

Per donar impuls al projecte comptam ja
amb un despatx en Ia planta baixa del nú-
mero 53 del carrer de Ia Lluna, obert diària-
ment al públic de 6 a 8 del capvespre; amb

una línia de telèfon permanent, Ia 63 34 56; i
amb un equip de col.laboradors il.lusionat i
disposat a dur a terme aquesta tasca pe-
riodística des de positures d'independència
ideològica i de Hibertat informativa, lluny de
qualsevol pressió o imposició externa que
suposi coartar Ia llibertat d'expressió més
enllà de les normes que imposen l'ètica pe-
riodística i l'honorabilitat de les persones.

Des d'aquest moment, les pàgines de Ia
"Veu de Sóller" estan a disposició dels or-
ganismes públics, associacions polítiques i
ciutadanes, centres esportius i cutturals, en-
titats privades, i persones particulars. Espe-
ram obtenir de tots ells Ia màxima col.labo-
ració a l'hora de cronicar les respectives ac-
tivitats, i posam al seu servei Ia nostra in-
fraestructura personal i tècnica.

I a tu, amic lector, et solicitam el teu su-
port interessat: que ens ltegeixis cada set-
mana, i que ens facis arribar qualsevol
queixa o suggerència que ens ajudi a millo-
rar Ia forma i el contingut d'un Setmanari
que pretén ser de tots; perquè, en darrer
termini, Ia sevacontinuïïat depèn de tu.

Sabem que el primer any ens trobarem
amb nombroses drficuKats, però estam se-
gurs que les superarem feliçment, i que el
pròxim maig del 1990 podrem anunciar que
Ia continuïtat del Setmanari està assegura-
da.

Avui, quan ensneix un diari
MariaMarquès

"Escriureelquepensamiveim
és una tasca que ens enriqueix
iens faparticiparen l'avenir
delnostrepoble".

N ElXER és una hermosa
paraula que es compon
d'alegria, d'il.lusió, d'es-

perança i de coratge.
Quan ens neix un infant,

sembla que una petita part de
nosaltres resta tendra i viva, i
creim que tal votta aquest és-
ser indefens sia capaç de fer
el que nosartres no hem fet i
ens hagués agradat de fer.

Quan ens neix un animal
ens alegram i el cuidam per-
quècreixifortisà.

Quans ens neis un arbre,
el protegim de les gelades a

l'hivern, i el regam a l'estiu
perquè el seu fruit creixi i sia
bo.

Quan ens neix un diari, és
tota Ia col.lectivitat Ia que
s'alegra, perque hi participam
tots. Escriure el que pensam i
veim és una tasca que ens en-
riqueix, i al mateix temps ens
fa participar en l'avenir del
nostre poble. Perquè el set-
manari que avui neix acom-
pleixi realment el que vol ser,
Ia veu de Sóller, cal que ens
llevem Ia por i Ia peresa, i
aprofitem una mica del nostre

temps d'esplai per dedicar-lo
a donar a conèixer tot allò que
també pugui interessar als
nostres conciutadans.

Avui, quan aquest recent
nat surtí per primer cop al ca-
rrer, voldria que el rebéssiu
amb alegria, que el miràssiu
amb il.lusió, que llegíssiu les
seves fulles amb l'esperança
de trobar-hi Ia vostra veu, i
que l'encoratjàssiu per a que
creixi noble, sà i fort, a fi que el
nostre pensar resti en les se-
ves planes per a futures gene-
racions.

Un túnel venturer
PereViçens

Es tema des túnelés un assumpte de màxima trascen-
dènciaperaqualsevolsollerícperquè de construïr-se su-
posarà una transformadóprofunda iintegralde s 'entorn.

E ts abanderats des túnel
deien que tot estava es-
tudiat i que sols manca-

ven decisions polítiques i agilitat
administrativa. Ho aconseguiren
tot en mott poc temps i pràcti-
cament sense traves ni oposi-
ció. Una vegada arreglada tota
sa paperassa digueren que ses
obres començarien dins s'any
vell, més envant parlaren de
passat festes... Un regidor que
anava de bona fe ba perdre una
porcella posant messions sobre
es començament de ses obres.

Ses escuses inverosímils
sobre es perquè no se comen-
çava a foradar seguiren: es te-
rreny s'amolla i hi ha dificultats
tècniques, no se pot foradar a
n'es lloc porjectat perquè està
massa prop des túnel des tren,
es projecte no arriba per culpa

de ses Vagues de transport, se
començarà per sa primavera,
pes juny estarà començat. Sa
realrtat és que estam a ses por-
tes des juny i no s'ha apreciat
cap moviment que indiqui es
començament d'una obra de
tanta envergadura com tampoc
se sap que s'hagin adquirit es
terrenys afectats. Qüestió,
aqueixa darrera, molt a tenir en
compte perquè si s'ha d'anar a
expropiació serà molt llarg. Per
tant, si arriba a nèixer, serà un
túnel venturer que no haurà
germinat dins sa temporada
esperada.

De cada dia té més legimitat
sa creença de que, malgrat es
túnel en un futur se faci, sa pas-
sada campanya de "túnel sí" ha
estat una farsa. Qué particulars
des Port i gent de sa Conselleria

d'Obres Públiques s'han posat
d'acord per fer creure utòpica-
ment que ses obres s'executa-
rien molt aviat i per tant comprar
solars en Es Port era una inver-
sió assegurada. Una peça clau
seria haver adjudicat sa con-
cessió a una empresa controla-
da passant per damunt s'opció
defensada per batle i amb par-
ticipació sollerica que haurie re-
sultat incontrolable. I és realitat
que es batle i es regidors tenen
molt poca informació segura
sobre es futur inmediat de ses
anunciades obres, situació que
no s'atreveixen a manifestar
perquè encara estan esperan-
çats en collir es fruit electoral
que podria reportar si es projec-
te realment se duia a terme.

Si se començaven ses obres
s'acabarien ses sospites.

C rec que el parer o con-
cepte que pot tenir el fo-
rà que va per primera a

un poble que no és el seu, es
pot deure en part, a Ia primera
persona que escomet a l'arri-
bada, o a l'aspecte urbanístic
en general del que he hi tro-
ba. Si per dissort el vianant,
es troba amb el capdefava del
poble i aquest Ii demana per
una adreça o una altra mena
de coneixements, i aquell Ii
contesta amb una bataonada,
a cops es pensa que tots els
que viuen allà són de Ia ma-
teixafornada.

D'altra banda, si el visitant
es troba amb brutícies, impe-
diments i altres herbes que
fan vergonya esmentar, idò
aquest senyor a cops es pen-
sa que els que viuen allà s'hi
troben a gust i bravetjant
d'haver-hinascut.

Idò, van errats de comp-
tes, perquè això no és així.
Sovint un no n'està gens or-
gullós, d'estar-hiempadronat.

Sortosament aquest no és
el meu cas. Jo estic prou or-
gullós d'haver nascut aquí,

SoUerlàndia
Tafoner

perquè aquest poble no es
terra de capdefaves, així com
tampoc no es terra de garba-
llons ni de tapareres. Tot això
es fa i malavetja a créixer a un
altralloc.

Al foraster que arriba aquí
per fer un esplai, se Ii dóna
bona acollida i, se'n torna a
son redol tot estaferil.lat d'ha-
ver trobat tanta bellesa a bet-
zefs. I això, tant si ve per Ia
mar com si ho fa per Ia terra.
Tants'enval.

Perquè el viatger que ve
per Ia mar, i ho fa no gaire
lluny del Bufador, el primer
que veu a Ia banda de ba-
bord, són les runes ben cui-
dades d'una farola que els
avantpassats feren de pedra
picada, i que avui ja es rel.li-
quia de Ia feina ben feta. Vol-
tant, l'obra mestre de Ia nos-
tra arquitectura mallorquina.
Tant severa, tant quadrejada i
tant blanca com l'escuma ma-
rineradel Mediterrani.

Si aquest ho fa per Ia te-
rra, del costat de mitjorn, el
primer esglai el fa, quan es
topa de morros amb tot l'Art

fetmonument.
Tan futurista, tan rovellat, i

tan freturós d'abitlament que
dóna fredolins. Més avall, Ia
taringa aboldronada de fanals,
enllumenant de nit, un cente-
nar de metres de carrer.
Després les tenebres...

Si entra al poble,del costat
de llevant i bufa el mestral,
boires perfumades Ii acaronen
els nassos de glòries femete-
res, i bosses de plàstic grei-
xoses, volatejant com orone-
lles disfressades, Ii donen Ia
benvinguda.

Qui no estaria orgullós
d'esserd'aquí?.

Aquí tenim torrents coixi-
nats d'herba de menta, i fo-
lrats d'animals morts, llaunes
copetjades, i més plàstics i
pelleringos fent domàs al llit
esmeril.lat per les aigües
adormissades amb cançons
que repiquen de mort.

I a l'arribada del carrilet al
paradís, paraules encoratjado-
res en llengües estranyes fent
befa, que diuen així... Siau
benvinguts.

Sollerlandia...T'estimo.

P remsa lliure. Belles pa-
raules!. Es aquest un
dels desitjós més inti-

mament sentits per l'home: Ia
llibertat lligada a un dels drets
més importants en els darrers
segles: Ia informació. Ens
plau esser valedors d'un pro-
jecte nou que envestim amb
il.lusió i confiança, i que pre-
tén constituir-se en eix fona-
mental de Ia vida quotidiana a
lanostraciutat.

Eren mortes les veus dels
sollerics que s'alçaven, dis-
sapte rera dissapte, recla-
mant el que possiblement ara
tenguin entre les mans: una
publicació lliure, independent
i plural que aspira a oferir se-
rietat i calitat. Voldriem cons-
tituir-mos en un instrument
d'utilitat pública que aten-
gués i escoftàs totes les veus,
indifemtment de Ia seva pro-
cedènciaidelseuto.

Aquests anhels tenen una
frta: el futur. La tasca que
setmana a setmana anirem
realitzant serà una llavor
sembrada en bona terra i que
necessàriament germinarà
amb el pas del temps. En un
futur no moft llunyà confiam
que ens regali amb els seus
primers fruits. Perquè, i al
contrari del que malictosa-
ment alguns manifesten, Ia
nostra voluntat és Ia de donar
continuitat a aquesta publi-
cació i assolir fites com més
llunyanes millor. I aquesta vo-
luntat, amics lectors, és ferma

PremsaUiure
JoanCastaner

¡arrelada.
Tomem, emperò, al co-

mençament. Reprenguem el
fil de les llibertats i dels drets
personals tan hermosament
recollits en Ia Declaració Uni-
versal dels Drets Humans de
Ia qual no fa gaire celebràvem
el 40 é. aniversari. D'entre
tots ells n'haviem escollit un:
Ia llibertat d'expressió, que té
en Ia premsa el seu pilar
mestre. La pròpia Constitució
de l'Estat espanyol ens paria
al seu article 20 é. de com es
reconeix i protegeix el dret "a
expressar i difondre lliure-
ment els pensaments, idees i
opinions mrtjançant te parau-
la, l'escrit o qualsevol medi de
reproducció", i afegeix "a co-
municar o rebre lliurement in-
formació verídica per qualse-
vol medi de difussió", per
acabar dient: "l'exercici
d'aquests drets no es pot
restringir mitjançant cap tipus

de censura prèvia".
A Sóller, en els darrers

temps, l'exercici d'aquestes
llibertats es donava mott pre-
càriament, sempre mediatit-
zat per disignis obscurs i
aliens, que responien (si més
no) a grups de pressió, Ia
influència dels quals rebut-
jam. CaI tenir ben clar que les
llibertats a mitges no son artra
cosa que esclavituts i cade-
nes a Ia pròpia llibertat. Es el
nostre criteri que Sóller, pel
seu tarannà, es mereix mort
més que les servrtuds que
patia en el terreny de Ia in-
formació. La premsa lliure
pot, ha de donar veu a les in-
quietuts d'un poble que al-
guns pretenien fer callar, si-
lenciant els batecs, els alens,
...lavlda.

Premsa lliure és, doncs, Ia
nova veu que morts reclama-
ven. Nova perquè acaba de
sortir a Ia llum, i vella a l'en-
sems Ja que és te secular i
reprimida vou del nostre
poble.

Caldrà donar suport a
n'aquesta iniciativa. Hem de
lluitar i tirar endavant un pro-
jecte engrescador per natura.
Es l'hora de fer un convit a
tothom que ho desitji per
col.laborar en aquesta obra:
els uns amb el seny i Ia plo-
ma, els artres omplint els es-
pais publicitaris que se'ls hi
ofereixen, i motts més encara
adquirint "Veu de Sóller": per
mortsd'anys!

MUEBLES CASTANER S.A.
CASA FUNDADA EN 1865

C/.VICTOR^,7-TeL 631195(Oficina)
C/.SALLUNA,26-Tel. 630107
C/.BATACH,12
C/.SANJAUME,21

07100SOLLER(Mallorca)
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Personatje controvertit allà on n'hi
ha, els seus detractors l'acusen de di-
rigir Ia política local des de Ia Secreta-
ria de l'Ajuntament, de mostrar-se
inaccesible al públic, de provocar una
certa inflació burocràtica i, darrera-

ment, de fomentar Ia construcció i
l'especulació urbanística aprofitant Ia
pròxima construcció del túnel. En
canvi, Manuel Pérez Ramos es decla-
ra profundament solleric, discret, mo-
derat i amant de l'honestedat i Ia lleial-

tat polítiques, i sostè que Ia seva ges-
tió ha possibilitat l'articulació d'una
xarxa organitzativa modèlica i Ia
creació d'un cos de funcionaris pro-
fessionalment preparat i responsable.
Des del càrrec polítics que ocupa en

el Consell Insular, afirma que ha de-
fensat els interessos de Ia nostra ciu-
tat i ha aconseguit algunes millores
importants per Ia vall en aspectes tan
diversos com Ia neteja de Ia costa,
l'artesaniaol'escdademargers.

Plàcid Pérez
Jaume Casasnovas

Pregunta. - Quins són els
principis que regeixen Ia vos-
tra actuació al front de Ia Co-
missiódeFoment?

Resposta. - Bàsicament
són tres: paliar, tant que pos-
sible, el problema de l'atur ju-
venil, en base a Ia creació de
llocs de treball lligats a Ia re-
cuperació d'oficis tradicionals
a Mallorca que tenguin una
sortida viable; crear unes fonts
de riquesa que no siguin les
clàssiques, bàsicament arte-
sanals, que fomentin Ia indús-
tria i el comerç, i habilitar les
vies de finançació adequades:
i oferir un bon acolliment als
turistes que ens visiten, mit-
jançant una bona professiona-
lització i una imatge distinta
de Mallorca, basada en Ia ne-
tedat i Ia defensa de Ia natura.

P. - Passem de Ia teoria a
Ia pràctica. Com pensau crear
aquests llocs de treball?

R. - L'eina fonamental és
el FCDESMA que és l'orga-
nisme que estudia qualsevol
projecte que tengui com a ob-
jectiu Ia recuperació dels oficis
tradicionals, el quantifica, en
fa un estudi de futur i, en cas
de considerar-lo viable, pro-
cedeix a posar-lo en pràctica
mitjançant un conveni amb
TINEM. El resuftat final consis-
teix en Ia creació d'una escola
d'aprenentatge de l'ofici co-
rresponent, que organitza cur-
sos de dos o tres anys, amb
un màxim de 15 alumnes cada
any. Actualment tenim escoles
de cambrers, cuiners, pastis-
sers, margers, mestres d'aixa,
i defensa de Ia natura.

P. - I del foment de Ia in-
dústria i el comerc, qué ens
deis?

R. - La nostra activitat en
aquest sector es centra en Ia
potenciació de les fires i mos-
tres d'artesania. L'artesania és
una activitat humana que su-
pera les clàssiques relacions
empresari-treballador mitjan-
çant el desenvolupament per-
sonal. Al mateix temps, per-
met de diversificar el monocul-
tiu turístic de Mallorca -que no
té futur si no està fortament
professionalitzat-, i dóna lloc a
un cert tipus d'economia
submergida que, si fiscalment
aporta Ia part que Ii correspon,
ni atempta contra Ia moralitat,
ni és tan dotenta com es vd
suposar.

P. - Com preteniu millorar
Ia imagte turística de Mallor-
ca?

R. - La nostra tasca no és
Ia de promoció, sinó Ia d'aco-
lliment. Per tant, aquests da-
rrers anys hem centrat l'aten-
ció en ei turisme d'hivem, mit-
jançant el programa Un hivem
a Ma/torca, que pretén fomen-
tar els actes culturais a qual-
sevol zona turística de l'illa,
per tal de donar a conèixer al
forà Ia cuftura, el fdktore i Ia
historia del nostre pobte. En-
guany, peró, posarem en mar-
xa Ia campanya Mallorca,
m'agrades neta, que integra el
programa anterior però hi afe-
geix nous aspectes. Bàsica-
ment compta am un pressu-
post d'uns 250 milions, par
dels quals es destinaran a fi-
nançar Ia construcció de 12
llaüts de material sintètic con-
feccionats per Ia nostra escola

"S'had'exigir als promotors el compliment de les normes urbanístiques vigents"

Per desgràcia, les relacions entre els regidors
de Ia majoria municipal no son gaire bones

Manuel Pérez Ramos

Manuel Pérez Ramós no té cap pel a Ia llengua

"Lacampanya 'Mallorca,
m 'agrades neta ', pretén
millorar enguany Ia imatge
turísticadel'HIa"

de mestres d'aixa, dotats de
dos tripulants cada una, que
es dedicaran a Ia recollida dels
residus sòlids flotants de Ia
mar. Aftres 30 milions serviran
per dotar de papereres tota
l'illa, i Ia resta per activitats
culturals.

P. - Quines aventatjes
concretes ha suposat per
Sóller Ia vostra actuació políti-
ca?

R. - Jo crec que se'hn po-
den esmentar alguns: l'as-
sumpció de Ia titdaritat de
l'Esco/a de Margers, Ia dotació
d'un llaüt per a Ia neteja de les
aigües del port, l'ajuda a Ia Fi-
ra d'Artesania, i una tasca
obscura de canalització de re-
cursos cap a l'Ajuntament de
Solter, sobretot pel que fa al
pla d'obres i serveis. Ende-
més, quan es va dur al Consell
l'avantprojecte del túnel, vaig
ser un dels qui el va defensar
a capa i espasa, perquè crec
que és necessari, i que si
s'adopten mesures de limita-
ció urbanística, infraestructura
viària, i dotació de serveis, no
té per què afectar negativa
mentrentomdelavall.

El problema urbanístics

P. - No creu que si no es
prenen mesures urbanístiques
restrictives abans de fer el tú-
nel, hi ha el perill de fer tard?

R. - Jo crec que no. La
qüestió urbanística no està tan
degradada ccm per posar en
perill l'entorn. No 'estic d'acord

"L 'economiasubmergida, ni
atempta contra Ia
moralitat, niés tan dolenta
com es volsuposar"

amb el silogisme segons el
qual si feim el túnel haurem
destrossatlavall.

P. - Ens referíem al pro-
blema concret de les urbanit-
zacions com Ia de Muleta, on
Ia primera fase encara no està
acabada i ja es paria d'iniciar
Ia segona; o Ia de l'Atalaia.
que encara no té els serveis i
Ia infraestructura en condi-
cions...

R. - Les urbanitzacions i

els projectes tècnics sempre
estan firmats per un arquitecte
i, en canvi, sembla ara que els
edificis no els ha constru'ft
ningú. El problema és que es
practica una política de fets
consumats: s'inicien les obres
abans de tenir els permisos
municipals, no es cumpleixen
els tràmits d'informació al
públic, etc., i per això hi ha ur-
banitzacions que no han en-
tregat els espais per zona
verda, els equipaments ne-
cessaris, els accesos corres-
ponents... El què s'ha de fer
és construir així com toca, i
exigir als promotors i no als
compradors de parcel.les el
compliment de les normes i
els terminis que marquen les
lleis urbanístiques vigents.

P. - Es diu que el secretari
propicia operacions urbanísti-
ques a Sóller, i que si no anam
viusvendràtoteIpobte...

R. - Estam en democràcia
i tothom té dret a opinar, però
a vegades cal averiguar d'on
surten aquestes afirmacions.
Jo sé d'on surten, i crec que
són cortines de fum que pre-
tenen tapar actuacbns d'aKra
gent que deixen mott que de-
sitjar. La realitat és que si ex-
ceptuam els hotelers i els fun-
cionaris, no hi ha gaires medis
de sobreviure en Ia nostra ciu-
tat. Mentre que nosaltres els
sollerics, i jo me sent molt
solleric, més del que Ia gent
es creu, poguem controlar
aquest desenvolupament ur-
banístic, qualsevol inversió en

Advocat de professió, és el secretari de l'Ajuntament de
Sóller des del primer de febrer de 1976. En el moment de Ia
fundació del partit, s'afilià a Unió Mallorquina com a simple
militant de base i, des d'aquí, comença a assumir càrrecs
de responsabilitat que el dugueren a formar part de pràcti-
cament tots els òrgans de decissió del partit. Poc després
de les eleccions del 87 ocupà un escó parlamentari en nom
d'UM, i des d'aleshores és el president de Ia Comissió de
Foment del Consell Insular. Fa alguns mesos abandonà el
seu grup parlamentari i es constituí en el primer i únic
membre del grup Mixte, des del qual està en condicions de
decidir els resultats de les votacions en el Consell.

aquest terreny és bona per
l'economia perqué, en cas
contrari, podem quedar eco-
nòmicament estancants. Per-
sonalment mai aturaré cap
persona o entitats que vulgui
invertir bé, honestament, i de

o formalegaladinsSóller.

L'activitat professional

P. - La gent es demana
per què el secretari quasi
sempre entra a l'Ajuntament
pel portal de darrera...

R. - Simplement per no
molestar i donar Ia sensació
que control el personal; per-
què, maldament Ia gent no ho
aprecií, som una persona dis-
creta; i perquè l'Ajuntament ha
de funcionar tant si el secretari
hi és com si no i, per tant, no
interessa a ningú quan arrib,.ni
quan me'n vaig, ni quan hi son
odeixdeser-hi.

P. - No trobau que Ia bu-
rocràcia municipal és lenta i
cara?

R. - Cara, sí, perqué qual-
sevol procés administratiu
avui en que alguns tràmits ne-
cessiten uns informes i unes
verificacions que allarguen el
procés. De totes maneres, es-
per que el projecte d'informa-
tització que tenim en marxa
acceleri moftstramits.

P. - Se diu que s'ha pro-
duit un excessiu increment de
personal burocràtic, i uns can-
vis de departament del perso-
nalmassasegurts...

R. - PeI que fa al personal
interí, potser que sí, perqué es
tracta d'un personal que està
de complement dels definitius.
PeI que fa el definitiu, no, i
basta veure el funcionament
intem per confirmar-ho. Crec,
endemés, que d'acord amb Ia
teoria modema de l'adminis-
tració, el personal ha de rotar
cada2o3anys.

Trajectoriapotitica

P. - No respon aixó a re-
presàlies personals contra de-
terminats funcionaris?

R. - En absolut. Jo sos-
tenc que Ia rotació els enri-
queix professbnalment, i pre-
tenc que al llarg de Ia seva vi-
da qualsevol dels funcionaris
pugui substituir un company.
A l'Ajuntament començam a
tenir una sèrie de persones
que han passat per tots els

departaments, i saben fer tot
tipusdefeina.

P. - Per què va abandonar
UnióMallorquina?

R. - Jo sempre he partici-
pat en el partit des de Ia base,
i mai he mirat un duro ni una
hora per intentar millorar-lo.
Arran del Congrés de l'abril
del 88, al qual no vaig poder
assistir, es crearen els co-
rrents ideològics dins el partit,
i Jo em vaig integrar en un
d'ells convidat pel president
Guillem Vidal. La intenció ini-
cial era renovar ideològica-
ment el partit, i alliberar el pre-
sident Alberti d'una sèrie de
persones que l'envoltaven i li-
mitaven Ia democràcia interna.
Com a resurtat, presentàrem
una llista atternativa al Comitè
Polític, sense cap intenció
d'anar contra ningú. Prest,
emperó, s'integrà en aquest
grup qualqú que tenia com a
objectiu bombardejar Ia figura
de Jeroni Albertl, i axió no
m'agradà. En qualsevol cas,
l'altemativa no tengué éxit, i
s'acordà celebrar un congrés
extraordinari i s'elegí una ges-
tora inter<:ongressual en Ia
qual me varen incloure. Ben
aviat, però, me vaig donar
compte que els acords de Ia
gestora no es corresponien
amb allò que s'executava, ni
amb les declaracions que Pe-
re J. Morey y Guillem Vidal
feien a Ia premsa. A Ia fi me
vaig assabentar que s'estava
pactant el repartiment de les
àrees de poder amb el grup
oficialista, amb l'excusa que
ens carregaríem el partit si no
hi havia unió, i aquesta manca
d'honestedat i de lteiattat amb
els companys me va decebre.
Després es celebrà el congrés
extraordinari, i va sortir elegit
un president, Antoni Pons,
que per a mi no reuneix tes
condicions necessàries per
ser-ho, i deu membres de Ia
candidatura oficialista coparen
el 50% dels càrrecs del partit.

P. - Però vós formàreu
part del Comité Executiu!.

R. - Mai vaig arribar a
prendre possessió, perquè Ia
situació no m'agradava, i vaig
donar ordre de suspendre tes
aportacions econòmiques.
LJavors me vaig donar compte
que allò que es preparava era
Ia venda d'UM al PP.: jo crec

Passa a ta pàgina següent
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"A solleric, no hiha ningú que emguanyH"

"Som innocentde participar en tertúlies i en grups de
pressió"

Ve de ta pagina anterior

que Unió Mallorquina no ha
de ser un partit de dretes, si-
nó que ha d'ocupar el centre
sociològic, hi ha de saber
respondre en cada moment
als interessos del nostre
poble. Una cosa és que man-
tengui un pacte amb el PP, i
altra ben distinta que sigui
absorbida com succeie* ara.
Tant és així, que el Conseller
d'Agricultura, Pere J. Morey,
és Ia persona de més con-
fiança del president Canellas,
i que Guillem Vidal, vicepre-
sident del Consell i secretari
general del partit, està rebent
finançació a través del PP, i
crec que en qüestions políti-
ques aIxó no és honest.

P. - Quines perspectives
de futur creu que té Unió
Mallorquina després del
congrés extraordinari, si
s'arribaacelebrar?

R. - EIs qui vàrem crear el
partit i hem fet esforços per
mantenir-b, veim que va per
mal camí. No Ii veig cap futur
perquè, sinó, no me n'hagués
anat. Pero si desapareix, com
per desgràcia sembla que es
produirà, l'haurem de substi-
tuir de qualque manera.

SentimentMencmottfort

P. - Creis possible Ia con-
solidació d'un partit polític
nacionalista de dretes a les
iltes, d'ambit interinsular?

R. ~ A les Balears no hi ha
sentiment de comunitat úni-
ca: hi ha mallorquins, menor-
quins, eivissencs i formente-
rencs. El sentiment illenc és
mott fort. Precisament el fra-
càs d'UM va començar per
aquí: utilitzant una frase que
agrada mott a Jeroni Albertí,
es va voler exportar Ia filoso-
fia del partit a les altres illes, i

això va ser el corc que va ma-
tarUM.

P. - Personalment, quins
són els vostres projectes pol(-
tics?

R. - Fins al final de Ia le-
gislatura vull continuar tal
com estic. Seguiré donant
suport personal al president
Joan Verger per tal d'assegu-
rar Ia govemabilitat del Con-
sell Insular, però no al PP.
Qualsevol iniciativa que vagi
a favor de fomentar el muni-
cipalisme i de donar suport
als Ajuntaments, comptarà
amb el meu suport. VuII ser el
vehicle de Ia moderació, de Ia
concòrdia i del diàleg dins el
C.l.,ielpresidenthosap.

P. - Com a influft Ia seva
fruita d'UM en les relacions
ambelbatledeSóller?

R. - Crec que no ha afec-
tat gaire, perquè les relacions
polítiques amb el batle no
han existit mai, encara que
fóssim del mateix partit. Jo
seguesc sient solleric, defens
els interessos municipals de
SóHer, i puc seguir fent Ia ma-
teixatascadesdelConsell.

P. - Sembla que els regi-
dors de Ia majoria municipal
de l'Ajuntament estan dividits
en dos grups: el del batle i el
delsecretari...

R. - Això és sobrevalorar
Ia meva importància política
aquí, que ja he dit que no Ia
tenc. Però, per desgràcia, del
nostre poble, és ver que les
relacions entre ells no són
motts nones. Crec que Ia de-
bacle d'UM influeix en aques-
ta situació, però no faré res
per provocar una crisi, perquè
som un simple funcionari mu-
nicipal.

P. - Creis que sou un
porsonatje conegut i popular
dinsSóller?

R. - Conegut, crec que si.
Popular, en el entit de carin-

"Mai aturaré
ningúquevulgui
invertir bé i
honestamentdins
Sóller"

yós, no ho sé, pero m'agrada-
riaser-ho.

P. - Com veis el futur del
Setmanari i que avui neix?

R. - Tot allò que sigui in-
formar, donar possibilitats de
participació i d'opinió, d'orejar
els problemes de Ia comuni-
tat, crec que té un bon futur.
El meu desig és que tengueu
moltasortimoltèxit.

Indústria

La fàbrica d'embotits "La Luna", única
empresa sollerica a Ia Mostra de Cuina

PlócitPérez

EIs dies 3 a 12 de Maig es
va celebrar en el passeig del
Born de Ciutat, patrocinada
pel IFEBAL i altres organis-
mes empresarials Ia cinquena
edició de Ia Mostra de Cuina,
on s'exposaren i donaren a
conèixer els productes ali-
mentaris més significatius de
lacuinamallorquina.

Entre els participants hi fi-
gurà l'empresa sollerica "Em-
butidos Aguiló, S.A.,
única representant de Ia nos-
tra ciutat en aquella Mostra
que, dels dies vuit al dotze,
tingué ocasió de promocionar
els seus productes més co-
neguts: Ia sobrassada, el
foie<jras, i Ia varia negra o
camaiot. Des de les dotze del
migdia fins a les quatre del
capvespre, i des de les set a
les onze de Ia nit, despatxa-
ren diàriament més de 4.500
degustacions d'aquests em-
botits entre els nombrosos vi-
sitants que acudiren a l'es-
tand.

Acabada Ia Mostra, el
propietari Bartomeu Frau
ens ha explicat que va decidir
de participar-hi perqué con-
siderava que era una bona
ocasió per donar a conèixer
els seus productes en un es-
pai de temps molt reduft. i

Lafabricaciód'embotrtsèstotalmentartesanal

ens ha dit que quedà vertade-
rament sorprès de l'excel.lent
acceptació que tengueren, de
tal manera que "Ia majoria
dels organitzadors, partici-
pants i safates, venien a be-
renar a Ia nostra barraca, i fins
i tot mestre Tomeu Esteva
am va felicitar per Ia qualitat
dels nostres preparats, i em
va dedicar un llibre". No obs-
tant això, ens ha assenyalat
que romangué una mica de-
cebut pel gran desconeixe-
ment que existeix arreu de
Mallorca, no tan sols de Ia se-

va marca comercial, sinó
també de Ia bondat de Ia so-
brassada i del foie-gras soHe-
rics. Tot i que foren cinc dies
de motta feina, i que Ia gran
afluència de públic no deixà
gaire temps a l'establiment de
relacions comercials amb els
possibles clients, Bartomeu
Frau ens ha assegurat que Ia
participació en Ia Mostra ha
resurtat una experiència afta-
ment positiva per ell i pel futur
de l'empresa, i que no tendria
cap inconvenient en tomar-hi
l'anyqueve.

Ecologia

G.O.B.iG.E.M. recórrenracorddel'Ajuntamentd'Escorca

Augmenten els projectes
urbanitzadors a CaIa Tuent

Joan Castanyer

La creixent pressió urba-
nitzadora que està sofrint
Mallorca ha arribat de ple a Ia
Serra de Tramuntana. Ara
sembla tocar-li el tom a CaIa
Tuent, que des de 1974
compta amb un Ra Parcial
aprovat per Ia Comissió Pro-
vincial d'Urbanisme (CPU). El
tema s'ha tomat moure
d'ençà que l'any passat
l'Ajuntament d'Escarca
acordà l'execució del Polígon
segon de l'esmentat Ra Par-
cial. Aquest polígon con-
templa l'ul turístic i residen-
cial del sòl (xalets i aparta-
ments i/o hotels). Concreta-
ment existeix Ia possibilitat
de construir un hotel de
quatre plantes amb capacitat

pera450places.
Contra l'acord JeI c<>nsis>

tori d'Escorca, G.O.B. i
G.E.M. presenta' > l'oportú
recurs, fonam<s .tat entre
d'attres raons, anrib Ia cadu-
citat dels terminis prevists, Ja
que el Ra Parcial fixava en
cinc anys el període per a
l'execució dels polígons ur-
banitzables. D'aixó fa 15
anys. Així mateix, uttimament
Ia CPU ha elevat el Govem
autònom una proposta de
descalificació del plane-
jament de Ia zona que impli-
caria Ia nul.litat del que
s'aprovael1974.

CaIa Tuent, juntament
amb altres indrets amena-
çats per projectes urbanitza-
dors, està catalogada en els
inventaris d'Espais Natu-
rals a protegir elaborats dels

SECONA i riNESE. En els
darrers dies s'han alçat veus
d'entitats i partits polítics cri-
ticant Ia ineficàcia del Govem
del Sr. Canyelles pel que fa a
Ia protecció d'aquests es-
pais.

Miquel A. March, Secre-
tari del G.O.B. manifestà a
"Veu de Sóller" que Ia pressió
urbanitzadora sobre Tuent
cal emmarcar-la dins d'un
procés més general que
afecta a tota Ia serrala Nord
de Mallorca, tota vegada que
Ja s'ha urbanitzat Ia major
part del litoral. En aquest
contexte no podem deixar
d'esmentar les expectatives
que ha creat el Túnel de
Sóller, i els creixents rumors
sobre l'interés del grup ma-
driteny "Ateazar en Ia zona
deSaTorre Picada-S'Bleta.

SONIA
FLORISTERU

TeI. 630786-SOLLER

Embutidos Aguiló S.A.
CASAFUNDADAEN1900 N.I.F.A.07002827

TEl.(971)630168
(de8al2yde2aoexceptosabodosydiasfestivos)

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

TRANSPORTES
MARROIG

Argiles, 54

mrmins-mi-ut
Sa Sinia

ESPEClALlDADEN
ASADOS,MARISCOS

YPESCADO

Ptayad'enKepk-POfTDeSOlLeR
m. 633846

ESTANC
DE PLAÇA
TABAC-PRENSA

LLIBRERW
Pza. Constitució, 1Ì

TeI. 630195
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Un rival molt perillós, diumenge a Can Maiol

Un triomf davant el Peguera, podría significar
Ia virtual salvació del C.F. Sóller

Toni Oliver

L'últim cop que el C.F.
Sóller va perdre, va ser allá el
dos d'Abril, davant el Port-
many. De 21 punts, s'ha pas-
sat a 31 en un obrir i tancar
dülls.

Tot això fa que el que es
vèia fosc fa dos mesos, es
contempli ara amb visió d'es-
perança i d'il.lusió, fins el punt
de que si diumenge l'equip
local es capaç de vèncer al
Peguera, Ia salvació serà un
fet, tot i que amb el probable
descens del Poblense i el
possible del CaIa Millor, es
poden veure afectacts fins a
sis clubs de Tercera en Ia
perduda de Ia categoria na-
cional.

Ungalletirregular

No estàn gaire contents
els seguidors i dirigents pe-
querins. El fet d'anar mateix a
vlnt punts del líder, en un
p|ante d'equip amb clares as-
piracions, ha fet replante-
jar-se Ia situació de futur als
Carrasco, Roca i cía. Proba-
blement segueixi Crespí
d'entrenador, pero sembla a
ser que hi haurà un bon gra-

O'aquesta manera, Toni Sánchez, obria el marcador en el parttt]ugataPeguera. Des de sempre, el Sóller
haestatunrívalespecMlmentdmcllpelvisttantdediumengeaCanMaiol.

pat de baixes i altes cara a
l'anyquevé.

Recordam que en el partit
de Ia primera vorta, el C.F.
Sóller empetà a un gol, i Ja vè-
rem a leshores que el conjun-
to de ponent, no anava massa
fí.

Pero no cddrà refiar-se ni
mica, perquè ha se sap que
aquesta classe d'equipos per
Ia seva pròpia irregularitat, te

poden sorprendre quan man-
cot'hoesperes...

Reaparícionsde
GotiMartin

Per precaucions, Pedro
Paez, no utiliza a Pep Got i a
Guillermo Martín a Manacor.
AMbdós jugadors han millorat
ferm de les seves molèsties i
si no hi ha res de nou, diu-

menge podràn èsser utilitzats.
PeI demés, encara que el par-
tit de Manacor fos fort i dur,
no hi ha lesionats ni baixes,
pel que Paez disposarà de to-
ta Ia seva gent. Lo dit, un
triuomf, donaria motta tranqui-
litat. Una travelada, significaria
que Ia lluita no ha finalitzat, i
que encara hi hauria mott a dir
en les últimes cinc jomades.
ElSóllertéiaparaula.

EIC.F. Sóller, arribàalasetenajomadaconsecutivad'imbatibilitat

El gran gol d'Amengual, suposà un empat amb
gust a victòria al camp del històric Manacor

ToniOliver

EIs pronòstics avant-partit,
assenyalaven al Manacor com a
clar favorit, pero un cop més es
trancaren les prediccions. Un
Sófler seriós, attament moralit-
zat i amb una prusiana discipli-
na, primer va capejar Ia fu^u-
rant sortida inicial manacorina,
per anar poc a poc, imposant el
seuritme.

En els primers compasos, el
Manacor creà dues clares si-
tuacions de gd, amb un xut a Ia

base del pal i en una bona atu-
rada d'un Bernat molt segur en
aquest primer temps. El Sóller
per Ia seva part, va anar esti-
rant-se de mica en mica, i així
en els minuts finals Alfons pro-
tagonitzà dues accions que ha-
guèssin pogut canviar el rumb
delencontre.

Alfons, tomat dins l'àrea

En una jugada personal en
el minut 42, Atfons després de
superar al lateral Matíes, i Ja
dins l'àrea, fou clarament en-

ganxat pel defensor Adrover,
sense que Salleres Aloi, que
vegè l'acció de ben d'aprop,
assenyalàsres.

S'adelanta el Manacor

Just al minut de Ia reanuda-
ctó, es produeix un còmer a
l'esquerra de Bemat, es treu i
Gomila de cap, lliura de marca,
en l'únic error defensiu visitant,
marcàdecap.

TaI votta Bemat havía d'ha-
ver sortit, Io cert es que el Ma-
nacor començava prou bé Ia

segonapart.

EsperonetjàelSóller

Tot el contrari de arrufar-se,
els jugadors sollerics reacciona-
ren amb decisió, i deu minuts
després, arribà el golàs de Xiu,
Ja resenyat a Ia fitxa tècnica.
Restava mitja hora, i el domini i
les oportunitats es repartiren
entre els dos conjunts.

En definitiva, un brau Sóller
que lluità amb gran valentia, a Ia
sempre prestigiosa plaça ma-
nacorina.

ANTIGUTTATS

COMPRA- VENDA DE
MOBLES, CERAMICA, PINTURES

ITOTA CLASE D'OBJECTES

RESTAURACIÓ DE MOBLES

Carrer de Ia Rosa, 3 - TeIf. 63 28 73
SOLLER(Mallorca)

Peluquería MARGARTTA
"UNlSEX"

HORARlOOEVERANO

Mananasde9a 1 Horas
Tardes de 4 a 7, excepto viernes y sábados

ANTONIO SOCIAS BAUZA
y"Cia"

Gabinete deAsesoramiento
Fiscal-Contable

Comunica a sus clientes
su nuevo horario de oficinas

de lunes a viernes
del6h.a20h.

TeIf. 6324Ì2
ColleVives, l4A-2'

SOLLER

C.D. MANACOR, 1 - C.F. SOLLER, 1
FitxaTécnica

Camp. Na Capallera. 350 es-
pectadors (50 visitants)
Preu:900pessetes.
Temps. CeI tapat i uns 22
graus.

-Alineacions-

Manacor. Llodrà, Matíes (Jau-
me), Adrover, Galletero I, Riera,
Baltasar, Galletero II, Torreblan-
ca, Botubot, GomilaiLlull.

Sóller Bernat (2), CoII (2), Bes-
tard (3), Nadal (2), Brugos (3),
Sánchez (2), Zapata (2), Alfons
(2) (Barrero), Raja (2), Amengual

(3)iMiralles(2).

ArMrv Salieres Aloi (1). MoIt
discret. Es un dels més fluixos
de Ia categoria, i així ho va fer
evident. Amonestà als locals a
Riera i Torreblanca, i al visitant
Miralles.

GoIs 1-0. Minut 48. A Ia treta
d'un córner, Gomila remetà de
cap a dins l'àrea petita, lliure de
marcatje. 1-1. Minut 60, Pilota
controlada en contraatac per
Toni Sanchez, passà amb pro-
funditat cap a Amengual qui en
maestria, aixecà Ia pilota per
sobre Ia sortida de Llodrà. Un
grangol.

Juan Brugos
De professió, llogueter,

reparador, i sobre tot, vene-
dor de cotxes. De afició, les
pilotes futboleres. Juan
Brugos, com tants i tants de
casos de gent d'origen pe-
ninsular, va arribar a Ia VaII a
cumplir els seus deures mili-
tars i aquí va conèixer a te
seva costella, na Joana de
Can Petita, i avui, formen un
feliç i estable matrimoni,
amb un sol fill, en Jesús,
que per més "inri" es futbo-
lista, una brillant realitat avui
per avui, de Ia cantera solle-
rica.

Juan Brugos es el per-
sonatje de Ia setmana. En-
capsala a una variat i decidit
grup de fidels aficionats,
homes tots ells de ample
coneixença a dins l'àmbit
comercial solleric, que en
breu termini, entraran a re-
forçar i sobre tot vitalitzar,
l'actual junta directiva del
C.F.Sóller.

Pensam que es una mort
bona noticia, Brugos te ca-

credibilitat. TaI com predica
l'eslogan de Ia coneguda
marca de veh(des que re-

risma de líder, te poder de presentes, nosaKres afegi-
convenciment, i el que es n'em: "Contigo, al fin del
més important, indubtable mundo".

<zr4-nt&:-i& ~J~ta,M,
PANIFICADORA

LA LUNA
DESPACHOS:

SanJaime, 7- TeIf. 63 1286-Panifiradora- TeIf. 630651
SOLLfKIMallorc^

ANTIGÜEDADES

ANTONI DE SA COMA
(JERONlBlSBAL)

COMPRA TODA CLASE OBJETOS ANTIGUOS
Teléfono 630865
C/. Vicario Pastor, 9

PAGOS AL CONTADO

SUUAR *
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

N.I.F.A/U7.12M74

VENDA AL PUBLIC

SAROCAROTJA
TELS.63O437-63O1 Ì3

SOLLER (MALLORCA)
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Davant el Sóller - Peguera,
opinen els entrenadors

M. Crespí: "Venim a guanyar"
Expectació per tot Io aft

en aquest Sóller-Peguera de
diumenge al Municipal solle-
ric. Res millor que pulsar
l'opinió dels respectius en-
trenadors Crespí i Paez,
perquè ens donin les úftimes
impresions avant-matx.

Miquel Crespí cumpleix
Ia seva segona temporada al
front del Cade Peguera.
Home de intensa activitat
professional i futbolística,
ens reb amb Ia seva habitual
disposició.

-Miquel, una mica de-
cepcionat de Ia campanya
delPeguera?

-Bono, segons com es
contempli. Baix un punt de
vista de l'entitat, crec que si
miram Ia trajectòria dels da-
rrers anys, no es pot dema-
nar més. Si ho veim amb
prisma d'entrenador, Ja

sempre aspir a Io millor i no
m'agradaperdre

-El Sóller sempre ha es-
tat una espècie de "gafe" pel
Peguera...

-Efectivament, i ho ha
estat en tots els sentits... Per
ventura per això, m'agrada-
ria que es trancàs aquesta
ratxa. PeI fet de que pens
que hem de millorar, i volem
quedar quarts, diumenge
vendrem a guanyar, respec-
tant i valorant a un Sóller
que té un equip ben apan-
yat, i que per jo ha fet una
cosa mott important: ha co-
mençat el camí que harem
d'acabar fent tots, el de tó
cantera. De cada dia va
manco gent al fútbol, i tes
despeses son moft mal de
cobrir per tots els clubs. En
aquest sentit, el Sóller ha
marcat el camí a seguir.

P. Paez: Les cerraremos espacios"

Per Ia seva part, Pedro
Páez, es mostra satisfet,
pero al mateix temps caute:

-Nos fattan de dos a tres
puntos para cantar victoria.
Los encuentros que nos res-
tan, todos ellos son muy di-
fíciles, empezando por este
domingo ante el Cade.

-Com definiries al Pa-
guera, Pedro?

-Como un equipo ante
todo que sabe jugar muy
bien Ia pelota, producto de
su notable nivel técnico indi-

vidual. Por nuestra parte
procuraremos cerraries es-
pacios a fin de no dejaries
maniobrar cómodamente.

-Quina pot ser Ia clau
perguanyar?

-Hombre, el hecho de
que ellos estén cómodos en
Ia tabla, puede significar que
no actúen Io suficiente moti-
vados. En este aspecto, no-
sotros Ie llevamos ventaja
inicial. Será un choque nive-
lado y para el espectador
creo que muy interesante.

ANDRES GIL GARAU
GESTORADMINISTRATIVO

SUCURSAL GESTORIA DE SOLLER C. B.

GESTORUl ADNINISTRATRA
SEGUROS SOCIALES

ASESORM FISCAL Y CONTABILIDAD
Es Born, 5 - Entrlo.
Telefono 630580
SOLLER

Avdo.Argentino, 18-Entrlo.
TeI. 288612-288616
PALMA

SBKVICIO FIIAT LANCLV

J.

•garaje

TALLER MECANlCO
ISABELII,124-TELF. 632201

SOLLER

FIATUNO45 950.950
FIATUNO70SX 1.282.120
FIATUNOTURBOIE 1.548.120
FIATTIPO1400 1.477.630
FIATTIPODGT1600 1.715.700
REGATAMARE 1.298.080
REGATARIVIERA 1.460.340
FIATCROMA 2.263.660
FIATCROMADUEMILA 2.988.510

VEHICULOSOCASION

PEUGEOT205GT
CITROENAX14TRS

SEAT 1430-1800-PASADAINSPECCION

e@ gD@8@] dl@DD
ïï©Kru©Qfl©ÏÏ

Unpuntd'or
Saglosavddríaagradàs
Ja que estrenam setmanari
i que aquest també arribas
sipotseracentenari

El Sóllervafers'homenada
d ' empatar a dins Manacor
iaixòésunpuntd'or
per sa categoria ser conservada

Satranquilitatja ha arribat
iajugarsensetemor
adonargustas'afictó
que sempre vos ha recolzat

Diumenge a n'es camp hem
d'anar
mos visita es cinquè classificat
i com que allàvarem empatar
ben segur que vendrà emprenyat

El Peguera lluitarà per un punt
i es mafiós també vendrà
i Ii hem de saber demostrà
que aquítenim un gran conjunt
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RULLAN
C/. Borne, 4
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Port de Sóller, 3 - C.D. Búger, 0

Un paso más hacia Ia esperanza
del ascenso

Port Sóller: Pujol, Vidal
(Aguilar), Roselló, Serra, Ga-
lindo, Freixas, Adrover, Cata-
là, Varón (Ribas), Xumet y
Cladera.

Búger Palou, Mir, Serra I,
Luis, Gost, Soler, Crespí,
Galmés, Serra, Payera y
Quetglas.

Arbitro: Sr. Mercader
Rullán, mal, con errores de Ia
índole como ignorar una
agresión de Gost a Varón y
Catató y Galmés, ambas sin
balón, y no vió un posible pe-
nalty en el área de casa.
Mostró tarjetas amarillas a
Quetgtes y Aguilar y roja a
SoTTa

Goles: Min. 57 (1-0)
Adrover centra por Ia derecha
y Serra de cerca, marca con
Ia cabeza. Min. 67 (2-0) Serra

bota una fatta, ceroa del palo
de cómer y Aguilar de cabeza
se adelanta a Ia defensa. Min.
70 (3-0) Galindo a balón pa-
rado desde unos 10 m. fuera
deláreagrande.

Comentario: En principio
diremos que el Búger alineó a
diez jugadores y en Ia reanu-
dación, tras el descanso, se
incorporó Quetglas.

Respecto al primer tiempo
muy pocas cosas podemos
decir, pues el Búger con un
jugador menos y tos de casa
que no Ie salían las cosas, no
se vió nada de fútbol y a pe-
sar de elto se estrelló un ba-
lón en el poste de Ia portería
visitante.

En Ia reanudación cambió
el panorama 'y se asentaron
los locates sobre el terreno de

juego, se tranquilizaron los
nervios y fruto de ello vinieron
los gdes: pues el Puerto de-
mostró que su calidad técni-
ca y física era superior a Ia de
loscontrarios.

Juveniles del Port de Sóller

Según Ia Directiva de di-
cho Club han solicitado a Ia
Federación Balear de Fútbol
Ia inscripción de un equipo
juvenil y que les servirá para
fomentar el fútbol base. Para
ello cuentan con unos 19 ju-
gadores, incluyendo cuatro
porteros, que estarán bajo Ia
dirección técnica de Jaime
Bauzá el cuál ha dispuesto
una serie de encuentros
amistosos con Ia intención de
probarlos y conjuntartos.

FútbolJuvenil

Eljuvenil C.F. Sóllersub-campió
A hores d'ara no és sap si

es pujarà automàticament o es
farà promoció. Tot dependrà
dels equips mallorquins de Pri-
mera Divisió Nacional; si han
mantengut Ia categoria o no, tot
això repercuteix a les catego-
riesinferiors.

Després d'un conat duel
entre el Son Roca A i C.F. Sóller
per Ia consecució del segon lloc
de Ia classificació; el s'ha adju-
dicat brillantment el nostre Ju-
venil.

L'At. Rafal ha resultat ésser
el primer classificat, després de
mantenir bona part del Cam-
pionat, una dura lluita, amb el
SóllerielSonRoca.

Abans de començar el da-
rrer encontre que corresponia al
partit de Ia Fira, el Sóller ja tenia
Ia segona plaça assegurada,
degut que avantatjava de dos
punts i golaveratja a n'el seu
més inmediat seguidor (Son
Roca). Així donç el partit no te-
nia gaire interès degut a que no
havia Ia necessitat dels punts,
però els nois d'en Pep Got de-
mostraren un cop més davant
l'afició que son el futur del fút-
bol solleric; fent un excel.lent
encontre amb un joc d'atac,
digne d'ésser força destacat,
aconseguint d'aquesta manera
Ia victòria més sonada de Ia
Temporada; sis a zero, davant
el voluntariós Maganova.

El balanç de Ia Temporada
que ha arribat en el seu final ha
estat positiu per part dels joves
jugadors del Sóller amb vint vic-
tòries, sis empats i dues derro-
tes. S'ha adjudicat probable-

ryszmï * , ^j* %jf

iĵ *'>t* A^^^!'-^wy^
ment l'ascens' automàtic a Pri-
mera Regional que feia molts
d'anys que no s'aconseguia. No
ens queda més que donar Ia
més cordial enhorabona a n'els
jugadors i responsables de

l'equip, i vos asseguram que en
properes edicions del nostre
Setmanari, farem un ampli re-
portatge dels juvenils; com
també dels aríres equips més
destacats de Ia praderia.

CAO/

A.P.I.-A.F.C.

AGENCIA INMOBILIARIA
Compra — Venta y Administración

de Fincas — Alquileres

Rectoría, 4 - Teléfono 63 03 98 SOLLER

D I A

29
MAYO

D I A

30
MAYO

R E G A L O
"1 PARASOL

DE
COCHE"

HIPER-SOLLER
ANTVŒRSARK) SYP

PORSUCOMPRA
DE 2.000 Ras.

YOGUR SABORES "DANONE"
8UNIDADES

ATUN CLARO "CALVO"
PACK — 3

ALMEJAS NAfURA"L"
"NEIRA"....

PATATILLAS "ROSDOR"
200GRS

ACEITETRLORA"
LITRO

QUESITOS "CASERIO"
8PORCIONES

HARINA "ANAQUEL"
1/2

ARROZ"CIGALA"
KILO

ACEITUNAS RELLENAS
"CAMPEONAS"

CERVEZA"SKOL"
1/4

VINO
"SOLDEPEÑAS"

"COCA-COLA"
LATA500C.C. .

175
179
149
119
169
98
35

109
25
25
95
59
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Infantil- CopaPresident Caça submarina Escacs

U.D. Sollerense, 0 - Sagrats Cors, 7
J.A. Castanyer

U.D. Sollerense. Gregori,
Miquel, (Andreu) Martí, (Javt)
Alemany, David, Fontanet,
Joan, Joan-Carles, Diego, T.
PomariRuiz.
Sagrats Cors: ToIo, (Jau-
me) Barceló, (Coca), Saca-
res, (Bemat) Suau, Sergi
Comino Bujose, Aguiló, Ji-
ménez i T. Raja (J. Raja).
GoIs: Minut 15, 0-1 Aguiló.
Minut 26, 0-2 Aguiló. Minut
44, 0-3 Aguiló. Minut 48, 0-4
Jiménez. Minut 65, 0-5 Ji-
ménez. Minut 67, 0-6 Aguiló.
Minut71,0-7Jimenez.
Comentan L'encontre jugat
entre els nostres infantils va
ésser força lluitat per les
dues parts. Per unabanda el
Sollerense amb nois de pri-
mer any; es defensaren com
bonament pogueren, si bé
hem de dir que el feren amb
ordre. ,Essent el més desta-

cat el jove porteret Gregori,
que tingué una excel.lent ac-
tuació aturant mort i bé. El
Sagrats Cors és un equip
més experimentat, (Flamant
Campió de Ia Lliga, del Grup
A. de Infantils) amb nois en
edat juvenil quan acabi Ia
present temporada, jugaran
força bé dominant quasi tot
l'encontre disposant de mol-
tes ocasions per marcar.
Hem de fer menció a Ia bona
actuació dels goletjadors
Jiménez i Aguiló, aquest
darrer juntament amb en
Sergi, és possible que Ia
propera Temporada vestei-
xen Ia semarreta lassaliana

L'eliminatòria práctica-
mente resolta per Sagrats
Cors, el partit de tornada el
jugaren ahir dijous, desco-
neixem el resultat, per tant
demà el guanyador d'aques-
ta aliminatòria s'enfrontarà a
n'el guanyador del Son For-
teza rellotgeria Calvo.

Alevins - CopaPresident

R. Mallorca, 2 - U.D. Sollerense, 2
J.A. Castanyer

U.D. Sollerense ToIo Se-
gul, Ensenat, Hemàndez,
Ribas, Eugenio, Arfons, (Za-
pata) Josep-Uuís, Quico,
Valcaneras i Javier (París).
GoIs Minut. 20, 0-1 Valca-
ners. Minut 29 1-1 Arangun-
de. Minut 51 2-1 Chavema.
Minut59,2-2Eugenk>.
Comentari. EIs nois de
n'Aroza meresqueren millor
resuttat, degut en el bon joc
que realitzaren durant tot
l'encontre. Amb el 0-1 dis-
posaren d'una gran ocasió
per augmentar Ia diferència
però per mala sort Ia pilota
no entrà dins Ia barraca ad-
verse. Abans del descans
empatà el Mallorca.

A Ia segona part el do-
mini va correspondre a n'els
locals i aprofrtaren l'única
oportunitat de que disposa-
ren per avançar-se en el
marcador. El Sollerense
controlà perfectament el seu
rival i jugant en el contraatac
empatà el partit a manca
d'un minut per acabar el
tempsregjamentari.

La Copa President es fa
per eliminatòries a dos par-
tits, per tant el Sollerense
dur avantatge per l'empat
lograt a casa seva i per el
factor del doble valor dels
gds aconseguits a fora
camp. El partit de demà
promet ésser força interes-
sant, el Sollerense i Mallorca
compençaren a les 18.00 h.
en el Camp d'en Maiol.

Cade Paguera, 5-Sagrats Cors, 1
Sagrats Cors. Jeroni, Maiol, Ramón (M. Sampol) Quiko, Miki,
Ensenat, Uuis, Ribas, Angel, Biel i Guillem.
Comentan. El Sollerics perderen davant un fort rival, que
sempre dugué Ia iniciativa creant situacions perilloses, però
Ia defensa del S. Cors es lluí evitant mortes jugades com-
promeses. En Ribas va esser l'autor del gol de l'honor, mar-
cà de tir per baix. Demà el Sacrats Cors rebrà Ia visita del
Sant Jordi, el partrt està previst que comenci a les 16.00 h.
en el Camp Municipal de Sóller.

Miquel Sebastià Lladó guanyador
del "X Trofeu Fira de Maig"

Joan

En Miquel Sebastià Lladó,
Tresorer del Club d'Activrtats
Subaquàtiques Nautilus es va
imposar brillantement, el passat
diumenge dia vint-i-un, en el
"Trofeu Fires de Maig", organit-
zat com cada any pel C.A.S.
Nautilus, amb motiu de les Fires
i Festes de Ia nostra Ciutat.

Aquesta prova que en prin-
cipi s'havia de disputar el dia de
Sa Fira es va haver d'ajornar
fins al passat diumenge degut
al mal temps regnant a Ia mar,
disputant-se entre Ia Punta Pri-
ma i el Torrent de Pareis, entre
les vuit del mati i les quatre del
capvespre.

En Damià Orell, classificat
en el lloc setzé de Ia general fou
elprimer"junior".

Tirde fona

La peça major va ésser ca-
çada pen Miquel Moragues, un
anfosde2,525quilos.

La pesada del peix agafat, i
les classificacions es varen fer
en el local social del "Nautilus",
essent donat tot el peix agafat
al'Hospital.

Va actuar com a àrbitre en
Joan-Jaume Golart, essent els
barquers en Joan Colom i en
Miquel Joy, i actuant de metge
n'EmestAltès.

La classificació final fou Ia
següent:

1. - Miquel Sebastià Lladó
2. - Miquel Moragues Carri-

llo
3. - Joan Capó Navarro.
4.-MiquelColl.
5. - Miquel-Antoni Arbona.
6.-JosepCapo.
7. - Sebastià Moragues Ar-

nal "Presi"

8.-AntoniCifre.
9. - Martí Casasnovas "Re-

lacionsPubliques".
10. - Caries Grauces Sagre-

ra.
12.-RafaelForteza.
13.-PauCatala.
14. - Jaume Serra OHver.
15.-AgustiCladera.
16. - Damià Orell (Primer

Junior).
17. - Joan Escalas.
18.-LlorencGarcia.
19.-JoanMurray.
A destacar Ia col.laboració

de Nàutica Sóller, Ferreria Joan
Navarro, Hispània Líneas Ae-
ries, Ajuntament de Sóller,
Wimpi, Restaurant Sa Font,
Rellotgeria Grauches, Agustí
Cladera i Distribucions Pons
Escalas, gràcies als quals Ia
prova es va poder dur a bon
terme.

El llosetí Antoni Arrebola, guanyador
de Ia tirada de passetja

Joan

Contra tot pronòstic el llosetí
Antoni Arrebola, actual dissetè
classificat en el Campionat de
Mallorca, es va proclamar bri-
llant guayador, a Ia tirada de
bassetja, puntuable pel Cam-
pionat de Mallorca 1989, orga-
nitzada, com l'any passat, per a
Ia centenària Societat "Defenso-
ra Sollerense", en col.laboració
amb Ia Federació Balear de Tir
de Fona, amb el patrocini de
l'Ajuntament de Sóller i el Con-
sell Insular de Mallorca.

Quaranta-cinc varen ésser
els participants, fent-se Ia pro-
va a dues vortes , amb dues ti-
rades a cada vorta, damunt Ia
distància de trenta i seisanta
passes, comptant-se amb Ia
participació dels nou primers
classificats actualment al Cam-
pionat de Mallorca, i del millor
marca a Ia distància de seixanta
passes el campanater Diego
Camuñas, guanyador de Ia
passada edició soNeriea.

Dins Ia categoria de dones
hi participaven entre attes na
Margalida Reynés (Sa Pobla) i
na Francesca Molina (Lloseta),
les dues primeres classificades

al Campionat de Mallorca.
I dins els nins hi prenien part

el primer i Ia primera classificats
actuals al Campionat de Mallor-
ca, en Miquel Muñoz i n'lsa-
bel-Ma. Cuenca, deLloseta.

A Ia categoria absoluta, amb
una participació de divuit fo-
ners, Ia prova fou molt disputa-
da, quedant relegat l'actual
primer classificat del Campio-
nat, en Joan Guerrero de Uose-
ta, en el lloc sisé. La lluita en els
primers llocs es va centrar entre
els llosetins Antoni Arrebola
(dissetè classificat en el Cam-
pionat), i en Justo Moreno (setè
classificat), que en el final varen
quedar tots dos amb nou
punts, havent-se de fer un de-
sempat en el que seguint Ia se-
va bona ratxa es va imposar
n'AntoniArrebola.

Dins les dones, com era
d'esperar, es va imposar clara-
ment na Margalida Reynés de
Sa Pobla -actual primera classi-
ficada al C.M.- seguida per
n'Antònia Reynés (Campanet),
n'Anna Cobos (Lloseta), n'Elena
Bueno (Lloseta) i na Maria Palou
(Campanet) totes empatades a
dospunts.

1. MargalidaReynés.
2.AntoniaReynes.

3.AnnaCobos.
4.ElenaBueno.
5.MariaPalou.

fins a vuit classificades.
Nova sorpresa dins Ia classi-

ficació dels nins, ja que l'actual
primer classificat del C.M. es va
quedar en el lloc sisè amb no-
més sis punts, mentres que Ia
primera classificada femenina al
C.M., Ia llosetine Isabel-Ma.
Cuenca ocupava el segon lloc
de Ia general amb cinc punts,
empatada amb el primer classi-
ficat,enPauGil.
1.PauGil(Uoseta) 5punts
2. Isabel-Ma. Cuenca (Uoseta) 5 punts
3.GermaMunoz(LJoseta) 4punts
4. FrancescaTorrens(SaPoWa) 4punts
5.JosepMontiel(Uoseta) 2puntos
6.Miquel-A.Munoz(Uoseta) 2punts
finsadeuclassificats.

I finalment dins Ia classifica-
ció dels foners sollerics, a Ia
que es va imposar el federat
Manuel Guerrero, és de desta-
car l'actuació del company Ni-
colau García (de s'estanc des
CarrerdeSaLluna).

1. Manuel Guerrero
2.NicolauGarcia
3.JoanOliver
4. Andreu Bernat
5.RamonVivas

fins a nou participants.

Simultànies
ambn'Antoni
Romero

Joan

Dins el programa de
les Fires i Festes de Sóller
hi figuraven per tercera
vegada unes simultànies
d'escacs, organitzades
pel "Círculo Sollerense", a
les que hi participava com
a figura estelar el conegut
andalús, funcionari de
l'Ajuntament de Ciutat,
Antoni Romero, enfron-
tar-se a untotal de dinou
escaquistes locals.

Antoni Romero León
ha participat vuit vegades
en el Campionat d'Espan-
ya per Equips i catorze
vegades en el Campionat
de les Baleares, trobat-se
actualment dins Ia cate-
goriaPreferent.

En quan als seus con-
trincants aquesta vegada
eren dinou, que per ordre
departicipacióforen:

Josep Va)era, Peter
Hott (àngles), Antoni Dar-
der, Jesús-M. Abellà, Ni-
colàs Diez, Francesc Es-
teve, Joan Galindo, Fran-
cesc Rado, Antoni Mora,
Héctor Guerrero, Antoni
Aguiló, Miquel-Angel So-
cias (Juvenil), Jaume
Frontera (Juvenil), Antoni
Colom, Rafel Marqués,
Manuel Sànchez, Antoni
Molino, Joan-Antoni Ruiz,
RamónRullàn.

Les simultànies que
varen començar amb més
de mrtja hora de retard
(les onze i vint) varen tenir
una duració de tres hores
¡ deu minuts, acabant a
les dues i mitja, desprès
d'haver fet n'Antoni Ro-
mero un total de cinquan-
ta-cinc jugades al. darrer
contrincant. El primer par-
ticipant en abandonar, a
les 12,30, a Ia jugada di-
nou, fou en Josep Valera.

En el final els sollerics
Jesús Ma. Abellà, Antoni
Molino i el català Antoni
Mora, foren els tres que
es varen aconseguir im-
posar a n'Antoni Romero,
que aquesta vegada és
va desplaçar acompanyat
del Campió de Mallorca
Laurent.

<4asl ^OV
^ FUSÏERJA

* MOBLE MALLORQUI
ANTIC

* FUSTERIA

TALLERlEXPOSlClO:

CAMICASJURAT

TEL.6331 16

Talleres Tòfol Martí
Servicio Oficial

EXPOSICION Y VENTA
Ctra. Desvío Palma, Puerto Sóller, s/n.

Teléfono 63193i
07 / 00 SOLLER (Baléares)

JUAN PEDRO ARBONA
Citroën

CarrerdelaMar, Ì34
Apartado de Correos 200

Teléfono 630737 07100SOLLER(Mallorca)

TAPJSSERJA

germans SAMPOL

C/. Cetre, 5 - TeIf. 63 2O 69
SOLLER(Mallorca)
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ANUNCIS CLASSIFICATS

IMMOBILIÀRIA

- Vendo 2° piso muy céntrico totcdmente amueblado.
Dos habitaciones. Información: Finques Cabot.
Tel.633843.

- Vendo CASA ANTIGUA maUorquina con patio acce-
so a dos ccdIes. No necesita reformas. Información:
Finques Cabot. TeI. 63 38 43.

- Vendo Casa Rústica a les afores de SóUer. 350 m2. de
jardí. Bona vista. LIoc tranquil i solejat. Informació:
Finques Cabot. TeI. 63 38 43.

- Vendo APARTAMENTO EN PTO. SOLLER, 60 m2.
Vista cd mar. 2 habitaciones, comedor-cocina, baño y
terraza. Reciente construcción (2 años). Informes:
Finques Cabot. TeI. 63 38 43.

- De particular a particular compramos casa habitable
con algo de tierra. Pago al contado.
Informes: 71 25 24. Horas comercio.

VARIS

- COMPRO MUEBLES USADOS, antiguos y modemos.
Carrerdela Rosa, 3. TeI. 63 28 73. SóUer.
- Se compran MUEBLES ANTIGUOS y toda clase de
objetos. TeI. 63 10 67 y 63 28 73.

- Se alquila media hora agua fuente de s'Uyet.
Tel.630569.

CreuRojg

Les primeres eleccions democràtiques
de Ia Creu Roja

Joan

Petanca

ElC.F.UniódeSóllerals
Nacionals de Santander

Buixó

Una vegada acabada Ia
competenció de lliga, que ha
estat de tot positiva per el
CP. Untó de SóHer, Ja que
ha lograt dos ascens de ca-
tegoria. En femenine s'ha
pujat a Primera i en mascu-
lins a Preferent, es disputa-
ren els Campionats de Ba-
lears dassificatoris per els
Nacionals.

La tripleta del C.P. Untó
de Sóller -J. Nadal, J. Gar-
cia, A. Martínez, aconsegui-
ren Ia clasificació per estar
presents als Campionats
d'Espanya de segona cate-
goria, que es jugaran prope-
rament a Santander.

Maigrat no es pogué dur

el tftd de camptóns de Ba-
lears, -es perdé Ia final con-
tra el C.P. Eivissa-, Ia actua-
ció al llarg de Ia competició
va ésser destacada, mos-
trant-se els sdlerics, moft
superiors als seus rivals,
menysalafinal.

La sorpresa del campio-
nat va èsser Ia actuació dels
eivissencs, que contra tot
pronòstic i amb una tripleta
molt més fluixa que Ia dels
sdlerics es proclamaren
Campions de Balears, quan
els màxims afavorits eren el
ddC.P.UntódeSóHer.

Ara ens queda confiar
que a Santander el C.P. Unió
aconsegueixi Io que seria
per a Ia nostra VaII, el tercer
títol de Campions d'Espanya
de segona categoria.

Fa tres anys que l'Assemblea
Suprema de Ia Creu Roja Es-
panyola aprovava un document
en el que els punts més impor-
tants eren Ia democratització, Ia
desmilitarització, Ia modemizat-
ció de !'infraestructura, el
replantetjament de Ia xarxa
hospitalària, Ia intensificació
dels serveis socials i Ia recerca
de solucions financeres.

Durant els seus primers 125
anys de serveis Ia Creu Roja
Espanyola ha tingut sempre
una estructura fonamentada en
principis d'autoritat vertical,
sense que els socis (que són
els que generalment Ia mante-
nen a través de les seves quo-
tes) ni els voluntaris (que pres-
ten desinteressadament els
seus serveis e inclús alguna
vegada hi deixen Ia seva vida)
tinguessin cap tipus de partici-
pació en Ia constitució dels
seus òrgans de govem, ni tan
sols veu ni vot en l'adopció de
decisions.

Amb Ia reforma democràtica
de Ia Creu Ro^ es preten no
tan sols Ia participació dels so-
cis actius i dels socis subscrip-
tors en Ia constitució i govem
de les assemblees i dels comi-
tés, sinó també en Ia revissió en
profunditat de Ia seva organit-
zació i dels seus instruments
actius, en aquests mom
que es poden considerar deci-
sius de Ia seva història, al tra-
vessar el camí d'ésser una Insti-
tució dirigista a una Institució
participativa governada per a Ia
majoria, canvi important i espe-
rat des de fa mort de temps.

Després de cumplits els di-
ferents passos de modfficactó
de Ia normativa, el passat dis-
sabte dia sis de maig fou el
gran dia de Ia DEMOCRATTT-
ZACIOdelaCREUROJA.

Per primera vegada en tota

FinalmentlademocràciahaentratdinslaCreuRoja

l'història els socis i els voluntaris
varen dipositar el seu vot per
elegir els vocals de les seves
assemblees.

La taula electoral de l'As-
semblea Local estava presidida
per n'Onofre Bisbal Palou, ac-
tuant com a vocals na Coioma
Ferriol Bauzà i na Margalida
Martinez Serra, presentant-se
setze candidats dins el Col.legi

de Socis Actius i nou dins el
Col.legi de Socis Subscriptors.

La Comissió Electoral Local,
encarregada de l'organització i
el control del Procés Electoral,
està encapçalada per l'actual
President de l'Institució n'Antoni
Grau, actuant del Secretari en
Joan CHiver, i de vocals n'Ono-
fre Bisbal, na Maria Vazquez, en
Josep Rullàn i na Paula-Mafta

Cotom.
DeIs dos<«nts nou electors

del Col.legi de Socis Actius en
varen votar només trenta-sis (un
17,22 per cent), essent aquests
elsVocalselegits:

Josep-Antoni ALBINANA
PELAEZ (32 votos); Uuís BER-
NAT LADARIA (29); Josep-An-
toni HEREDIA ADROVER (27);
Joan BIBILONI POU (26); Ma-
nuel TORRES MORA (24);
Francesca COLL ARBOS (19);
Uúcia-Maria RZA BESTARD
(17); Antoni-Joan SERRA AR-
BONA(16).

VocalsSuplents:
Josep BAUZA MAGRO (14

vots); Josep-Antoni COLL EN-
SENAT(13).

DeIs dos<ents noranta-nou
electors del Col.legi de Socis
Subscriptors en varen votar
només vint-i-vuit (un 9,36 per
cent), essent aquests els Vo-
calselegits: ^,

Uuís YAKABI TABATA (25
vots); Joan OUVER RAMON
(20); Francesc VrVAS PIERRE
(20); Margarida BARCELO OU-
VER (20); Andreu PEA MAIRA-
TA (19); Paula-Marta COLOM
SALVA (19); Jaume SERRA
CANALS(19).

Vocalssuplents:
Ramon VrVAS PIERRE (18

vots)
A destacar que de moment,

fins a Ia constitució dels Comi-
tès i l'elecció dels Presidents,
queden com a membres nats
de l'Assemblea Local el Presi-
dent, el Secretari i tres Vi-
ce-Presidents elegits pel Presi-
dent, noms que n'Antoni Grau
donarà a conèixer demà en el
transcurs de l'acte de constitu- -

ctó del l'Assemblea Local, acte
al que també s'elegiran els vo-
cals titulars i suplents de l'As-
semblea Provincial Balear.

L'any viutanta-nou passarà
indubtablement a l'història com
un dels més importants de Ia
Creu Roja Espanyc4al

ROBA PER A INFANTS
SaLluna.65 - Telf.631121 - O71OOSÓLLER

AAtJflWyWDfifrMsrcys63r^Jortta î

jsv

PINTURA EN GENERAL

Miquel Arbona
Mas

O.C'onBocori SÍSAKGILES
TeIs. 633864430945-07IOO-SOLLERlMollorcol

Relojería SOLLERENSE
Joyería — Óptica

Luna, ì 1. Teléf. 630905-SOLLER

f ì FINQUES fT|

GABOT
Antonia Cabot Tomas

A.P.I.
Placad'Espanya,2 - tel . .633843

Ci 0£Vtf
Butlletí Divulgatiu del Club Ciclista

"DEFENSORA SOLLERENSE"

Butlleti
de suscripció

Nom

Llinatges.

Adreça...

Telèfon...

Es subscriu al Setmanari "VEU DE SOLLER" per un

any, autoritzant el pagament dels rebuts de Ia

subscripcióen

Caixa/Banc

Númerodecompte

Adreça

Població... . .CodiPostal.

Soller,a de. .del989

Signat:
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Joan Arbona, probable primer
director del Museo de
CienciesNaturals

PlàddPérez

En constituïrse-se Ia
Junta de Govern Municipal
del Museu Balear de Cièn-
cies Naturals, Joan Arbona
serà presentat com a primer
director. La decisió Ia
prendrà el president de Ia
Juntaqueéselbatle.

La Junta de Govem es-
tarà formada per quatre
membres; el batle, el presi-
dent de Ia Comissió de Cul-
tura de l'Ajuntament de
Sóller, el Director del Mu-
seu, i un representant de
l'AssociacióMBCN.

Per això en Ia reunió or-
dinària de Ia Junta Direciva
d'aquesta associació, es
nombrà com a representant
a Josep Lluís Gradai'lle i es
dónà el nom de Joan Arbo-
na com a possible director
delMuseu.

La Junta de Govern del
Museu és Ia que s'encarre-
garà d'aprobar o denegar

les propostes del director i
dels altres tres membres. La
funció pròpia del director és
organitzar, estructurar i
plantejar iniciatives i idees
per fer possible el funcio-
namentdelmuseu.

Totes les propostes dels
membres han d'estar apro-
vades per Ia Junta de Go-
vem, i el director s'encarre-
garà de que es duguin a
terme.

Mediseconòmics

Fins ara no s'havia pensat
en cap director, i per tant no
s'havia constituit Ia Junta de
Govern a causa de que
l'Associació MBCN venia
fent Ia feina prèvia d'acon-
seguir els medis econòmics
i materials per aconseguir el
seu únic objectiu: fer realitat
el Museu Balear de Ciència
Naturals.

Esperem que aquesta
sigui una passa de gegant
pelnostreMuseu.

Escoles

Finalitzen les obres de restauració
de l'Església del Sagrats Cors

GabrielMercé

Les obres de restauració de l'Església del Convent s'han do-
nat per acabades després d'uns deu anys de feina intermitent.
Començaren amb Ia renovació de Ia teulada; una segona fase fou
Ia restauració de Ia Capella del Sant Cristet i una tercera consistí
en pintar les parets i Ia vorta del sòtil.

El novembre de l'any passat es canvià tota Ia instal.lació elèc-
trica, que datava de prnincipis de segle, i pel desembre es restau-
rà Ia Capella de Ia Puríssima, tonant-hi a col.locar Ia imatge autèn-
tica del segle XVIII que feia uns cinquanta anys que estava retira-
da. El gener d'enguany s'ha netejat i pintat el presbiteri; Ia copin-
ya del sòtil i les parets; i s'han retirat les teles degut al seu mal es-
tat.

Pràcticament es pot dir que l'Església està restaurada total-
ment, ja que només resten per arreglar els retaules d'algunes ca-
pelles.

Ocuparà uns 400m2.desuperficie, entrel'edifici i el pati

El director provincial d'Educació visità els
terrenys on es construirà Ia nova escola

Maria Ignàsia

L'escola de Deià està ac-
tualment instal.lada en dos edi-
ficis situats a dos carrers dife-
rents i a uns 130 m. l'un de l'al-
tre. Aquest fet està agravat per
dos motius:

* Una de les sales que es
fa servir sols té una superfici de
18m2. quan l'espai determinat
pel Ministeri d'Educació és de
60m2.peraula.

* L'escola no disposa de
cap tipus de terreny, ni patí, ni
jardí, ni tan sols porxades o
passadissos.

Des de sempre els infants
han jugat al parc del poble o al
camp de fútbol, i es traslladen
fins a ells pel carrer. Fa uns
anys aixó no tenia importància,
però ara que el tràfec rodat dins
el casc urbà s'ha triplicat, i que
el de Ia carretera comarcal (si-
tuada a un 12 metres de l'en-
trada d'una de les aules) és de
cada dia més dens i perillós
existeix un problema de segure-
tat.

Endemés en el parc del
poble els infants no disposen
de serveis i han d'anar a l'esco-
la per beure o fer les seves ne-
cessitats.

L'any 1986 el ministeri dotà
al C.A. "Es Porxo" d'un mestre
més, i l'ajuntament llogà una

part de Ca Ses Monges on po-
der impartir les clases. La sala
habilitada no era més que Ia pe-
tita entrada empedrada del
Convent de Franciscanes.
Aquesta situació havia d'esser
provisional, perque Ia millora
pedagògica seria vàlida si es
construia un edifici escolar.
Aleshores els pares Ja havien
sol.licitat al M.E.C. i a l'ajunta-
ment que es posàs en marxa Ia

La ventada de dilluns avespre
destrueix moltes collites

construcció d'un edifici digne
per als infants de Deià. Aquest
curs escolar, s'ha volgut accele-
rar tot el procés perque Ia si-
tuació provisional dels alumnes
no passi a esser permanent: els
pares han fet gestions amb el
director provincial, i l'ajunta-
ment ha oferit al M.E.C. uns te-
rrenysapropiats.

EIs terrenys escolars

El passat dia 2 de maig
Andreu Crespí, director provin-
cial d'Educació, vengué a Deià
per entrevistar-se amb el batle i

Fins ara els infants han jugat al
parcdelpobleoalcampdefútbcl.
Ara al Ministeri els construirà una
escota nova, i »I batle
acondicionará els accesos

veure d'aprop quins eren els
terrenys que oferia l'Ajuntament
per a emplaçar un edifici esco-
lar.

Es tracta de dues grans
marjades situades damunt "Es
Vergeret", veinades del camp
de fútbol. El Director Provincial
manifestà Ia seva convormitat, i
amb l'arquitecte que els acom-
panyaven determinaren les lí-
nies generals del centre:

Una superficie edificada
d'uns 400 m2. inclòs el pati co-
bert, tres aules, una sala d'utili-
tat múltiple, serveis, i sala de
professors. Endemés varen
preveure el tancament del re-
cinte, i zones ajardinades.

Per Ia seva part el batle de
Deià. Francesc Salas donà Ia
paraula de fer els accessos fins
a les dues marjades i cumplir
els requisits previs que el
M.E.C. exigeix per començar a
construir: suministre d'aigua po-
table i electricitat i construcció
d'una fossa sèptica. Quedaren
d'acord en que el ministeri re-
metria Ia relació d'obres i ges-
tions prèvies que havia de fer
l'ajuntament i tambè enviaria un
especialista per elaborar un in-
forme geològic de Ia zona.

Joan Pugiserver

Des de Ia nit del dilluns fins
al moment de tancar Ia present
ediciò de La Veu de Sóller, una
forta ventada de llevant i de xa-
loc ha bufat a tota Ia vall i ha
destruit quasi tota Ia collita del
fruits d'albercocs, nispros i ta-
ronges.

La companyia elèctrica d'El
Gas S.A. s'ha vist obligada du-

rant les nits a fer nombroses
sortides d'emergència a causa
de les averies que han afectat
el subministre elèctric.

No es coneixen fins al mo-
ment altres danys materials ni
personals, si bé han augmentat
considerablement el nombre
de persones afectades per
alèrgies prodides per Ia pols i
aftres partícules aixecades pel
vent, especialment entre Ia
poblacióinfantil.

Fallece mientrasjuega a las
máquinas tragaperras

M.A.Feijóo

José CoII Puig, de Can Pro-
hom, falleció el martes de Ia
presente semana de un infarto
de miocardio en el puerto de
Sóller. El suceso ocurrió alrede-
dor de las 5,30 de Ia tarde,
mientras el finado jugaba con
una máquina tragaperras en el

salón recreatido de Ia Posada
del Mar. A pesar de atenderie al
poco tiempo de sufrir el ataque
cardiaco, el doctor Bibiloni no
pudo más que certificar su de-
función.

José CoII, de 59 años de
edad, había sufrido ataques si-
milares anteriormente. Habitaba
en Ia calle Marina del puerto, es
casado, y padre de cuatro hijos.

L'anyqueve, probablemente
"Es Fossaret" compti amb el

3er.Cursd'E.G.B.
PlacidPérez

El dimarts d'aquesta mateixa setmana es desplaça a
Sóller Miquel Vives Madrigal, Inspector de Zona del Minister
d'EducacióiCiéncia.

Un dels motius principals de Ia visita fou el d'establir un
primer contacteamb els pares del col.legi públic "Es Fossa-
ret", que prèviament havien estat citats a l'acte, per tal d'ana-
litzar conjuntament Ia possibilitat de crear en aquell col.legi
unaaulade3er.d'E.G.B.pelproperanyescolar1989-90.

Acabada l'entrevista anuncià als pares que informaria fa-
vorablement Ia creació d'aquesta aula davant el Director
Provincial del MEC, que és el qui té el poder de decissió en
aquest assumpte. Cas de ser creada l'aula, el Ministeri pro-
cediria en anys successius a Ia dotació del material i mobiliari
necessari pel desenvolupament del curs.

EIs pares dels alumnes del centre agraïren a l'Inspector Ia
seva bona disposició, i manifestaren Ia seva alegria per Ia
consecució d'un projecte pel qual suspiren des de fa dos
anys.
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