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L'Horta Círculo Sollerense

Un grup de Joves torna
organitzarenguany les
festes de Ia barriada
Redacció

Una comissió formada per
gent jove de l'Horta fa uns
mesos que es reuneix per dur
a terme el programa de les
festes de Ia Mare de Deu de
Ia Victòria. La idea, després
de dos anys de Ia dissolució
de l'antjga comissió, ha partit
de dos grups diferents: EIs Jo-
ves de confirmació de Ia Pa-
rròquia, i els antics col.labora-
dors, i joves en aquelles ho-
res, de les festes anteriors.

Parteixen d'un pressupost
de 500.CKX) ptes. que quedarà
cobert amb Ia subvenció de
\'Ajuntament, dels anuncis del
programa, de les aportacions
particulars, i també del reme-
nent de 170.000 ptes., de l'an-
tiga comissió de festes, i que

, g, nngftQnJt_ després da
so/.fcitar-ho vàries vegades i
de garantir Ia confiança i
l'efectivitatdel nou grup.

Seran tres dies de festa (7,
6, i 9 de juliol) amb actes pre-
parats per Ia gent de l'Horta i
pensats per distreureatots.

SoIs un punt del programa
estarà a càrrec d'extems de Ia
comarca: el teatre del grup de
Bunyola que presentarà l'obra
"El metge a garrotades" de
Moltère.

La verbena l'animaran els
coneguts "Estel d'or" i "Atlan-
tis" i el vespre restant seran
els mateixos joves els que
presentaran una actuació mu-
sical. La revetla i el "Play Back"
es feran davant Ia font del ca-
rrer Poetessa Alcover, però el
teatre serà al descampar del
costat de l'església on hi ha
méstranquilitat.

Se celebrarà una exposi-
ció de plantes i una de ma-
quetes d'aeromodelisme. EIs
més petits podran disfrutar
amb un mag que els al.lucina-
rà, i els més actius podran
participar en el ginkama que
començarà diumenge dia 9.

PeI que fa als esports, hi
haurà una cursa popular i un
tomeig de ping-pong. Aques-
tes tres activitats estan ober-
tes a tothom i s'hi poden ins-
criure a Can Macià o al Bar
Bera.

Pedradescontra
lacomissió

A l'hora de tancar l'edició
ens arriba Ia notícia que un
grup de joves de Ia Comissió,
que estan preparant un es-
pectacle musical en play-back
a Ia part porterior de l'església
de l'Horta, han estat pres-
sumptament agredits per un
veí. El succeit ocorregué el
dimarts devers les set del
vespre, després d'una dis-
cussió dels joves amb el veí
M.S.D. i Ia seva família, a cau-
sa del volum dels altaveus
que emetien Ia música. Poc
temps després de l'attercat
verbal, els joven foren agre-
dits a pedrades, com a con-
seqüència de les quals fou fe-
rit un d'ells i posteriorment
atès a les dependències de Ia
CreuRoja.

Immediatament, els agre-
dits formularen Ia correspo-
nent denúncia a Ia Policia Mu-
nicipal acompanyada de l'in-
forme mèdic i d'una bossa
que segons afirmaren conte-
nia les pedres, objecte de
l'agressió.

ENAQUESTAEDICIO:
-FESTESDEL 'HORTA: obsequidelprograma

ded'actes.

-EXTRA PORTDESOLLER: entrevista a Nicolau
Cortés, presidentde l'Assodadó Hotelera:
"Les aigües delPort, no estan
contaminades".

EsteveAlbiñana, secretariAssodació de
Platgers: "EIs turistes es queixen
prindpalment de Ia brutor i dels renous ".

Confraria de Pescadors: Resum ¡situado
actual. (Págs. centrals)

-"VEUDESOLLER", entregaels Trofeusals
millors futbolistes del C.F. Sóller.

ElSóllersalvà Ia categoria amb una
golejada sobre ellllenc de Maó (6-0).
(Págs. esportives).

La Directiva acepta Ia dimisión del
Vicepresidente y zanja Ia crisis

Junta Directiva que donà suport al President Amador Castaner quatre anys enr
de llavors ençà s'han produft baixes importants.

Perdistintsmotius,

Redacción

La crisis abierta en el Cír-
culo Sollerense ha sido zan-
jada esta misma semana, se-
gún se desprende de una no-
ta oficial remitida por Ia Junta
Directiva a nuestro semana-
rio, en Ia que se expresa que
"no existeixen divergències
intemes ni cap tipus de crisi
que afecti Ia Junta Directiva".
Al mismo tiempo, tos miem-
bros de Ia Junta quieren po-
ner de manifiesto no haber
dado ningún tipo de informa-
ción a Ia prensa en relación
con las reformas del local ni

demás asuntos de orden in-
temo. Respecto al retraso en
Ia convocatoria de Ia asam-
blea general, Ia Junta mani-
fiesta que se debe a Ia "realit-
zació de les obres de refor-
ma, a tenir a punt Ia factura-
ció del cost de les obres i
acabar les dades contables
del passat exercici". En este
sentido, Ia asamblea general
de socios podría ser convo-
cadaenbreve.

En otro orden de cosas,
se confirma el costo total de
las obras, que ascenderá" a
unos 6.500.000 pesetas, si
bien futuras negociaciones
de las cuales daremos cum-

plida información en su mo-
mento, podría reducir los gas-
tos imputables a Ia Sociedad
en unos dos millones de pe-
setas. En /a reunión del pa-
sado martes, Ia Junta directi-
va acordó aceptar Ia dimisión
del Vice-presidente, Antonio
Jover, que Ia había presenta-
do en desacuerdo con Ia for-
ma de actuar del Presidente
Amador Castañer, si bien en
Ia carta de dimisión alega mo-
tivos estatutarios y de can-
sancio personal. De esta for-
ma queda zanjada Ia crisis
abierta con motivo del eleva-
do coste de las obras del lo-
calsocial.

"SaNostra"
subvenciona
laMostraamb

unmilió

El subdirector de Ia 'Caja
de Baleares, Sa Nostra", Fer-
nando de Oteza, comunicà a
l'organització de Ia Mostra In-
ternacional Folklòrica l'aprova-
ció d'una subvendó d'un milió
de pessetes, quantitat que
servirà per minvar el dèficit
acumulat durant les edicions
anteriors. La suma d'aquest
dèficit puja a 4 milions de pes-
setes i, actualment els organit-
zadors estan fent gestions
amb Ia finalitat d'eixugar el
queesdeu.

Aquest any no se celebrarà
Ia Mostra: fins l'estiu que ve el
grup que prepara els actes,
treballa per no tenir problemes
econòmics i per millorar Ia que
serà Ia X Mostra Internacional
Folklòrica.

Sóllercontara
denuevocon
unmédicode

verano
• <*M*ci, . .

A partir del día 1 de julio y.
hasta el 30 de septiembre los
desplazados de Ia Seguridad
Social contarán con un facufta-
tivo de medicina general que
como el año pasado será el Dr.
Juan Antonio Darder. La con-
sulta estará ubicada en las
dependencias de Ia casa del
mar del puerto de Sóller, y el
horario será por las mañanas
de10,30a13horas.

Esta plaza de medico de
verano, viene a suplir Ia fatta
de médicos para poder aten-
der a los pacientes de Ia segu-
ridad social que se desplazan
en verano sobre todo a las zo-
nas turísticas y en Sóller, lle-
van ya una serie de años,
nombrando un facurtativo para
tal efecto.

Èxit de participació a Ia Revetla de Sant Joan
Gabriel Merce

Divendres passat, revetla de
Sant Joan, es va fer per segon
any consecutiu, una festa a Sa
Raça amb un foc per celebrar
l'entradaalsolstici d'estiu.

Devers tes 10 de) vespre
s'encengué el foc i començà Ia
bulla. En Toni Frau i En Pep de
S'Estanc, junt amb membres
dels Aires Solterics i l'Estol de
Tramuntana animaren Ia festa
amb Ia seva música i els seus
balls. La llimonada fresca i Ia co-
sa dolça també hi foren presen-
tats per refrescar un poc els par-
ticipants.

EIs organitzadors opinen que
han obtingut una bona resposta
per part del pobte sofleric i, a Ia
vegada, per mitjà d'aquestes
pagines, es voten disculpar per
haver secorrat ato,uns arbres de
Raça "per vder fer el foc massa
gros", diuen.

^ualment destaquen que "a

Ia festa hi comparagué gent de
tota casta, que no romangué
passiva, com a un espectade,
sinó que hi participa ballant,
conversant o, com efe ¡oves, re-
frescant-se a Ia font". Trabam
també important que aquesta

vetlada ha estat posstofe grades
a Ia coordinació d'afauns grups,
l'Estol de Tramuntana, els Aires
Sdlerics, els Escottes, Ia JCXD, el
MUAC, els Joves d'Esquerra
Nacionalista, l'Assemblea de Jo-
ves Cristians, el Grup Blanquer-

na i e) Cd.tectiu per Ia Pau". Dins
els actes de Ia mateixa festa de
Sant Joan, el dissabte hi hagué
una berenada a Santa Caterina,
al Port, on pogueren visitar el
Monestir actualment propietat
de l'Ajuntament.
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AGENDA per Tomeu Rosselló

i— Avui

30 deJunydeM989,
Divendres

El Beat Ramón UuII, filòsof
i alquimista.
Demà, Santa Elionor i San-
taSalvadora.
Diumenge, La Visitació de
laMaredeDéu.

COSTUMARI
Avui celebram Ia festa

del filòsof i alquimista
mallorquí, Ramón UuII,
que Déu i l'Església
guardin en etem estat de
beatitud.

També és Sant Mar-
çal, patró dels fomers
mallorquins i guaridor del
dotor, a qui el Cançoner
dedica aquesta estrofa:

¿Perqué no veniu, amor,
a missa a SantHonorat,
quiguarda demalde cap,
iSantMarçal, dedolor?

Sorteig d'ahir dijous,
dia29dejuny

20 21 23
41 43 45
-Comp. 10-

Dijous,29-Iuny 89.123

Dimecres,28-Iupy 37.778

Dimarts,27-Juny 31.621

Dflluns,26-Juny 59.033
Divendres,23

97.091 (Serie 138)

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Abansploviamés.
pero també menys

Joan Puigserver

Periodedel20al26deJuny

-TEMPERATURES-
Maxima31,6'dia25
Mínima 13,5'dia23

Es creència popular que abans plovia més
queara.

Idó bé aquesta opinió no té fonament. Si
bé és ver que hi ha hagut anys que ha plogut
més que ara també n'hi ha hagut que ha plo-
gutmenys.

Per exemple: segons les dades que tenc,
els anys 1907, 1909, i 1912 no arribaren els 500
litres/m2, i l'any 1897 des de a principis de
febrer fins al setembre sols caigueren 45
litres/m2.

Sortosament a les hores no hi havia el con-
sum d'aiguaque hi haara.

EIs que si ho devien passar malament
aquest any eren els arbres, tanta sort que el
setembre d'aquest mateix any va ploura, i sal-
và moltd'arbres de morir-se de set.

Així idò abans plovia més, pero també
menys.

PUNTSDEVENDA VeudeSóUer
Sóller: EstancdePlaça.

Ca'nGodo.
Ca'nPereLluc.
Ca'nCalatayud.
Calabruix.
Ca'nMiquelLJauner.

L'horta: ComestiblesVidaL
Port: QuioscLorente.

PapelenaChacTii.
Fomalutx:Ca'nCorona.
Deia:EsFom.
Palma:QubscdelBom.

Avise
HORARIS:
DEL'ECU/>

Convent Sagrats Cors
Port de Sóller
Biniaraix
L'Hospital
Deià
Fornalutx
L'Horta
Sant Felip
Sant Bartomeu
Monestir l'Olivar

iseclesials
)E CELEBRACIONS
fllSTTA DOMINICAL

DtSSAiTf

19
20
20

20
20
20
19
19

DMHKE

7,30 10 19
12 19
10

18,30
9

10 20
10,30
10,30 19

9 12 20
18

Serveide
benzinera

Durant els mesos de
juny, juliol i agost, Ia ben-
zinera Mora - Vicens
(Carretera de desviació)
romandrà oberta tots els
diumenges i festius des
de les 8 del matí fins a les
10delvespre.

El mes se setembre
obrirà els diumenges i
festius de les 8 a les 14
hores.

Veu de Sófler
C/ Lluna, 53, baixos. TeI. 63 34 56. CIF. EO7431166

D/pdsALegaAPM573-1989
Edita PremsaUiure, C.B.

/mprime/x;EditoraBalear, S.A.

OwectorJaume Casasnovas
Capsdefledacc/o:Ftacid Pérez (Local) i Toni Oliver(Esports)

CoMaboradors:Joan Castanyer, Joan-Antoni Castanyer, Miquel
Angel Feijóo (Port), Miquel Gual, Antoni Jover, Francesc Lorente,
Gabriel Mercè, Joan Oliver, Maria - kjnàsia Pèrez, Joan Puigserver,

FJartomeu Rosselló, Antoni Rullan, Antoni Socies y Pere Pérez.

Disseny. Emest Forteza
Fotografia. Guillem Deyà Jesús Sampedro

Radio"LaLuna",
recurrea
Madrid

Ante Ia impasividad de los orga-
nismos oficiales en cuanto a Ia lega-
lización de radio "La Luna", Desea-
do Mongeot Vivas, manifiesta a
"Veu de Soller", su intención de
recurrir a Madrid, ya que según su
opinión su proyecto se ajusta per-
fectamente a las normas de Ia Ley
de Ordenación de las Telecomuni-
caciones.

Mongeot, presentará un extenso
dossier del proyecto técnico de Ia
emisora, titulo que avala su capaci-
tación para poder trabajar en este
medio de comunicación, y un pliego
de 725 firmas recogidas en Sóller y
su comarca que Ie apoyan en su
iniciativa.

Registre Civil

Sóller

Neixaments:
-Cristóbal-Deseado, fill de Deseado Mongeot Vivas i

JacquelineLucienneHoricx. Nascutel 14deJuny.
Matrimonis:

-Alfonso Campillo Silva amb Margarita Payeras Rosselló.
Casatsel24deJuny.

Fornalutx
Defuncions:

-Bartolomé Mayol Calafell, mort el 21 de Juny, 35 anys.

Deià
Matrimonis

-José Modesto Rey Cabrer amb Catalina Folch Prats.
Casasts el 22 de Juny.

Actes de Ia setmana

EXPOSICIO DE FOTOGRAFIES,
a benefici de "Radio Luna". De dia 28 de
juny al 2 de juliol, al carrer de Mallorca,
18delPortdeSoller.

CONCERT D'ESTUDIANTS,
de finals de curs de l'Escola de música.
Dissabte dia 1 a les 17 hores a Can Dulce.

CONCERT DE FLAUTAI GUITARRA,
a càrrec de Corretja Genestar i Adelaida
Ponseti. Dissabte a les 20 hores a Ia
Capellade Les Escolapies.

Queda ajornada !'"Exposició de vestits,
ormeigs, i instruments" que havía d'esser
inaugurada demà dissabte a Can Dulce.
Vos informarem més envant d'aquest acte
i també de Ia ballada popular que s'havia
deferl'horabaixa.
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Serveis

AjuntamentdeSóter 63020^0204
OficinaMundpaidelPort 630101
AjuntamentdeFomakjtx 631901
AjuntamentdeDeià 639077
JutjatdeSófer 630348
Notaria 632611
Rectoria 630602

PofaaMunidpal 630200
PdiceMuTflapaRJrgènaes 633721
GuardiaOvil 630203
Bombers 632500

UnrtatSanitària 633011
CreuRoja 630B45
MetjedeGuàrdia(Avisos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cementiri 631429
Restiencia+tospici 630777
Depuradora 630842
Correus 631191
ïlGas'.s.a 630128
ServeiFunerari 630805
tlGas's.a.(averias) 630198
ilGas's.a(Urgencies) 631108
LocutoriBnaraix 630017
ObresdePort 633316^9

A.S.C.P.(Ca'nDufce) 632421
CrcutoSoterense 631206
LaUrwn^aBo6gueta' 630163
DefensoraSoterense 631556

FerrocarrIdeSóter 630130
OaïarcosAzutes' 632435
OaTramontana" 632061
ParadaTaxisísPort 631384
ParadaTaxis-S*r 630571
ParadaTaxB-SaTorre 631379
AutocarsUompart 202125
AutocarsScte 632821
AutocarsRepic 630567

P8*n*Ai*r08,00-10,40
13,00-15,15-19,45
¿fltefAtat 06.45 - 09.15 - 1131
14,10-18,30(21,OOOumengesiFestKJs)

TRAMHIES

&*r^05,55-07,00-08,00-09,00
-09,30-10,00-10,30-11,00-11,30-
12,00 - 12,30 - 13,00 - 14,00 - 15,00 -
15,30 - 16,00 - 16,30 - 17,00 - 17,» -
17,55 - 18,30 - 19,00 - 20,00 - 20,45 -
(21,OODumengesiFestius).

ft*a*r06,20 - 07,» - 08,25 - 09,»
-10,00-10,»-11,00-11,»-12,00-
12,30 - 13,00 - 13,25 - 14,» - 15.» -
16,00 - 16,» - 17,00 - 17,» - 17,55 -
18,30 - 19,00 - 19,» - 20,20 - 21,10 -
(20,»i21,20DunengesiFestius).

AUTOCUS

Palma-VaUoemossa-De<a-
ftYfflbSófcr07,»-10,00
12,00-16,15-19.»
PortdeSotkx-Deu-
ValMemossa-Palma:
07,»-09,»-14,»-16,00-18,00.
OaiWW*Safcr08,15-10,45-12,45
-17,00-20,15.
Mt-ftUMNM*A**06,00-
10,00-15,00-16,»-18,».
&ttrArtt*A>tact09,00.
PortdeSoter-Por1dePotencx<XX
Art*A*fl(*4Mr16,00.

BARQUES

PorrdeSólkr-SaCatóra:
10,00-15,00.
SaCabbra-PortoeSóte:
12,00-16,45.

PARMACUM
CUMU

A l'Ajuntament (Pofaa Municpal) vos in*
caran Ia farmàoa a b qual vos podeu *-
y.

Veu de SóEer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIOPERSONAL

DE18A20HORES
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TerœraEdat

La Conselleria de Sanitat aporta onze milions

Firmat el conveni per Ia segona
fase del Centre d'Atenció

Obres Públiques Fornalutx

La Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social que presideix
Gabriel Oliver Capó aportarà
fins a un màxim d'onze milions
per tal d'executar Ia segona fa-
se de les obres de construcció
del Centre d'Atenció a te Ter-
cera Edat de l'antic gimnàstic
de les Escolàpies. La resta, fins
als 13.059.407 ptes. del total
del pressupost, serà aportat
perl'Ajuntament.

El conveni de finançactó
d'aquestes obres fou firmat el

passat dijous, dia 22 de juny,
entre l'Ajuntament i te Conse-
lteria.

Aquesta segona fase de les
obres fa referència als acabats
de l'edifici, tal com enrajolar els
trespols i les parets, cd.tocar
els sanitaris, electricitat, fuste-
ria, vidrieria, pintura, revesti-
ments exteriors, etc. Les obres
hauran de ser adjudicades dins
el termini màxim de 30 dies, i
executades abans de finals
d'any.

Magnífica actuació de l'equip
solleríc de Gimnàstica Rítmica

M.A.

L'equip femení de Gim-
nàstica Rítmica del Col.legi
"St. Vicenç de Paül", parti-
cipà el passat cap de set-
mana, a te final de Balears
del Campionat de t'espe-
ciatitat en "Aros" (Cercles), i
obtingué un digníssim lloc,
després d'haver quedat se-
leccionat per Mallorca.

El Grup guanyador va a
ser el de Menorca, amb
8'50 punts, mentre les
nostres gimnastes obtin-
gueren Ia segona plaça
amb una puntuació de
8'40. La diferència, per
tant,fouminima.

Podem estar orgullosos
de l'actuació d'aquestes
jovenetes, ja que, a més,
els comentaris de motts

d'attres entrenadors i gent
entesa, qualificaren mott
positivament Ia bona ac-
tuació, per conjunta, coor-
dinada, original i encisado-
ra.

La nostra enhorabona a
les participants i a l'Asso-
ciació de Pares per aques-
ta inictetiva i aquests resul-
tats, a na María-José Gar-
cía Simonet com a entre-
nadora i professora, als
mestres, al Col.legi "St. Vi-
cenç de Paül" i a tots
quans han fet possible
aquestèxit.

Les actuacions de
l'esmentada final es cele-
braren al Poliesportiu del
Consell Insular d'Eivis-
sa-Formentera, un com-
plexe mott interessant i ben
dotat que ens faria un bon
serveiaSóller.

S'asfalten 600 metres de camí
a Ia Costa den Llorenç

'

Redacció

Des de principis de mes,
l'empresa sollerica Esta-
des-Gómez està realitzant
obres de millora en et camí de
laCostadenLJorenç.

Les obres consisteixen en
l'obertura d'una canalització
per coLkDcar-hi els tubs de
conducció d'aigua potable de
Ia vila a varis particulars de Ia
zona, i un attre tub per aigua

de regar d'un veí. A continua-
ció, es taparà Ia canalització i
s'escamparà una capa asfàl-
tica que cobrirà uns 600 m. Ii-
nealsdecamí. »

Les despeses de cd.lo-
cació de les canonades seran
pagades pels própis particu-
lars beneficiats, mentre que
l'asfaltat del camí serà sub-
vencionat pel ConseH Insular
en un 70%, mentre l'artre 30%
el pagaran el veïns. Aquesta
distribució de les despeses

va ser mort criticada pete
grups de l'opos/ctó en el mo-
ment de ser aprovada, per-
què consideraven que l'Ajun-
tament havia d'ajudar també
amb alguna quantitat.

Les obres es troben atu-
rades en aquest moment, a
causa d'un veí que està
construint un safareig i ne-
cessita utilitzar el camí pel
pas de camions de matèria},
però s'espera que a mitjan ju-
liol el carrer estigui Ja asfartat.

BenestarSocial

L'Ajuntament dícta una ordenança de
construcció perdisminuirel nivellde renous

Redacció

Al llarg dels darrers anys
s'ha pogut constatar nombro-
ses denúncies formulades a
l'Ajuntament per particulars, tu-
ristes, industrials, companyies
hoteteres i agències de viatges,
referents a tes molèsties oca-
sionades per obres d'excava-
ció, desmuntament de terres,
enderrocaments, etc., que
produeixen renous, vibracions,
pols, etc., que impedeixen el
necessari descans i tranquilitat
deltermemunicipal.

Per tal d'evitar aquestes
molèsties, l'Ajuntament ha re-

dactat una ordenança regula-
dora de Ia construcció durant
Ia temporada d'estiu, segons Ia
qual, "durante elperíodocom-
prendido entre el 1' de junio y el
30 de setiembre no se podrán
llevar a cabo movimientos de
tierra o excavaciones superio-
res a los 50 m3. por solar, de-
rribos de edificaciones superio-
res a dos plantas, ni uso de
máquinas que produzcan rui-
dos excesivamente molestos".
Al mateix temps, tampoc es
permetrà l'ocupactó de Ia via
pública a causa d'obres públi-
quesoparticulars.

L'aplicació d'aquesta orde-
nança suposarà Ia pròrroga

explícita de Ia vigència de Ia lli-
cència d'obres pertinent.

Aquesta ordenança fou
aprovada recentment per Ia
Comissió informativa correspo-
nent, i haurà de ser ratificada
pel PIe de Ia Corporació. El mo-
tiu de discòrdia en el moment
de l'aprovació es produïrà se-
gurament a causa de l'àmbit
d'aplicació de l'ordenança, Ja
que determinats partits ente-
nen que s'hauria d'aplicar a tot
el municipi, perquè tots els ha-
bitants tenen dret a Ia tranquili-
tat i al descans, mentre d'artres
opinen que només s'hauria
d'aplicar a les zones turísti-
ques.

Estàapunt
d'adjudicar
elprojecte
demilk>ra
del'abastiment
d'aiguapotable

p.p.

Segons ens confirma el
Servei Hidràulic, estan a punt
de ser adjudicat el projecte
"Mejora del abastecimiento de
Fornalutx", que consisteix en te
conducció de tes aigües del
pou de Sa Ruttena fins ë de-
pòsrt regulador del subministre
d'aigua potable d'aquella
població.

L'objectiu del projecte és
el de proporcionar una reali-
mentació d'aigua al depòsit
regulador per tal d'assegurar
el subministrament durant l'es-
tiu.

Tot plegat, consistirà en te
col.locació d'una bomba ex-
tractora de les aigües del pou,
que seran impulsades per Ia
canonada subterrània corres-
ponent fins al dipòsit. En total
es calcula que únicament se-
ran bombejats de 10 a 15 m3.
al dia i que, per tant, afectarà
mott poc el cabdal de l'aqüífer
quealimentaelpou.

Les obres estan dividides
en dues fases: una de submi-
nistrament del material neces-
sari, i attra de col.locació dete
tubs i bombes impulsores. Es
tracta d'una obra qualificada
pel Servei Hidràulic com a
"menor", que tendrà un cost
aproximat de cinc milions de
pessetes, íntegrament a cà-
rrec de Ia Conselleria d'Obres
Públiques.

L'obertura de l'esmentat
pou de Sa Rutlana provocà en
el seu moment un greu enfron-
tament en el sí de l'Ajunta-
ment fomalutxenc, que con-
clogué amb Ia dimissió irrevo-
cabte d'un dels regidors, per-
què creia que l'explotació de)
pou perjudicaria l'aqüífer de Ia
sevapropietat.
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Urbanisme Educació Cultora

LaBrígada
Municipal desmunta
unaconstrucció
il.legal

*
Funcionaris de Ia Brigada

Municipal d'Obres, acompan-
yats dels responsables del Ne-
gociat d'Obres de l'Ajuntament,
i de membres de Ia Policia Mu-
nicipal procediren Ia setmana
passada a desmuntar una ca-
seta il.legal aprop de Ia finca
Cas Xorc, a te carretera de
Deià. La demolició fou realitza-
da devers tes tres del capves-
pre. Es tracta d'una caseta ex-
terior exempta d'uns 2 x 2 m.,
que havia estat constru'tóa sen-
se llicència municipal, i era uti-
litzada com a quartet de banys
osanitans.

L'ordre de demolició havia
estat dictada contra Ia súbdita
estrangera Regina Schillinger,
propietària de te construcció,
segons acord de te Comissió de
Govem del dia 12 de juliol del
1988.

Es de resattar que no s'ha-
via dictat cap ordre de demoli-
ció des de feia quatre anys, i és
te primera que s'executa en Ia
present legislatura municipal,
malgrat existeixin un gran
nombre d'infraccions urbanísti-
ques pendents de tegalrtzar o
dedernoHr.

Port

Estomaobrír
l'Oficina
Municipal

Després de gairebé vuit
mesos d'estar tancada,
aquesta mateixa setmana
s'ha reobert al públic l'Ofici-
na Murridpal del Port. El
dilluns passat s'incorporà al
treball Maria Nieves Seguí
que ha estat contractada per
tres mesos i que cobrirà du-
rant aquest temps te pteça
de funcionari en aquella oti-
ona,6ada dte, de dotze del
migdia a tres del capvespre.
Mana Nieves paria francès,
angfes,inocionsd'atemany.

Com és sabut, aquesta
Ofidna ofereix als habitants
del Port un servei administra-
tiu primari com, per exemple,
l'obtenció de permisos de
residència, i presta també
aÇuns serveis com a oficina
d'/nfof7T7acK5turistica.

Col.legi S. Vicenç de Paül: Pares i
alumnes animaren Ia festa de fi de curs

El passat dimarts dia 20
de juny, al pati del Col.legi
Sant Vicenç de Paül es va
celebrar Ia festa de fi de
curs, que resuftà mott ani-
mada.

Hi hagué taliers de ma-
nualitats, com maquillatge,
modelatge de plastilina i con-
fecció de retrats i caricatures
acarbó.

Es realitzaren diferents
jocs: cucanyes i carreres de
sacs per als més petits de
l'escola; tenguérem també
tómboles, bingos, pesca de
barquets de fusta i baHs mo-
dems per a tothom. Per als

més grans hi hagué bauxa i
diversió amb grups de teatre,
tJr de dards, pitonissa i túnel
desapor.

A les 18,30 h. s'obri una
exposició de material etebo-
rai pels infants al llarg del
curs, així com una mostra
dels treballs realitzats a tes
Activitats Complementàries.
Al mateix temps es passaren
els videos referents a activi-
tats de Ia nostra escote, com
foren te rueta i el campionat
de gimnàstica r<tmica i el del
programa de televisió "El
meuredoT.

A tes 7 s'obriren tes por-

tes per als pares i amics, els
quals pogueren visitar l'ex-
posició i els diferents tallers.
Seguidament realitzàrem una
rifa de regals aportats per les
diferents entitats i férem una
bona berenada tots plegats.
Al final de Ia festa I'A.P.A. va
fer entrega als alumnes de
8ed'unafotografiadelcurs.

Des d'aquestes pàgines
els professors, personal no
docent i pares d'alumnes vo-
lem agrair públicament a to-
tes les entitats col.laborado-
res els seus obsequis, - els
quals ens ajudaren a fer una
festamésIluida.

Esgtésia

Noces d'or del prevere sofleric Miquel Orell

Ha estat Superior del Seminari
i Vicari Episcopal

Elssollerics

A dins el cd.tectiu, cada ve-
gada més petit, de preveres
soHerics, un dels més actius
dins el ctero secular és Miquel
Orell i Sureda, nascut al carrer
de Sant Bartomeu, i fill d'aquell
barber baixet i simpàtic del ca-
rrer de Bonany (davant ^s
Gas").

En aquests vint+dnc anys,
l'esperit de servei de Miquel

Orell s'ha desenvolupat a dife-
rents àrrecs de Ia Diòcesi: Va
ser un dels Superiors del Semi-
nari, Consiliari per tes Familtes,
Vicari Episcopal de Zona... i, al
mateix temps, té Ia profestó de
A.T.S.

La setmana passada, cete-
brà, en el marc de te Parròquia
de Santa Catalina Thomàs, de
Palma, les seves noces d'or
comaprevere.

Votem deixar constància
d'aquest esdeveniment viscut

pel protagonista, condeixebtes,
amics i familiars amb vertader
goig i sincera alegria. Al mateix
temps, feNi arribar l'enhorabo-
na i tenir present que en Ia seva
persona hi hem trobat sempre
Ia simpatia, el bon acolliment, Ia
franquesa i l'espontaneitat prò-
pia d'un cristià convençut, que
fa feina pels aftres i que té Ia
il.lusió de Yer el món un poc
millor".

Ho sabem i ho tenim en
compte...

L'Ajuntamet podria subvencionar
tres entitats culturals amb 300.000
pesetescadauna

Redacció

La Comissió Informativa de Curtura va acordar en Ia darrera reu-
nió subvencionar amb 300.000 ptes. cada un, els centres curturals i
socials de Can Dulce, Círculo Sollerense i Defensora Sollerense, per
ser invertits en obres de restauració i conservació dels edificis so-
cialsrespectius.

Can Dulce va ser restaurat, reforçat en les seves estructures, i
acondicionat per ser el local de l'Associació Sdlerica de Curtura Po-
pular i de les artres entitats i grups culturals que hi estan adherits, a
finalsd'estiu.

El Círculo Sollerense ha realitzat modificacions en el seu interior a
principis del trimestre passat, que han consistit en el canvi de lloc de
l'escala d'accés al primer pis, i reformadel bar i dels sanitaris.

La Defensora Sdterense, pel seu compte, té greus problemes de
conservació de les teulades, que obliguen Ia societat a realitzar ur-
gents obres de restauració. L'informe favorable de Ia Comissió de
Cuttura només precisa ara el vist i pteu de Ia Comissió de Govem, i
s'espera que les subvencions siguin aprovades ben prest.

Turisme

El programa "Mallorca, m'agrades
neta" afecta Ia nostra comarca

GabrielMercé

Segons informà el Pre-
sident Joan Verger i el Con-
seller Manuel Pérez Ramos,
el Consell Insular i els dife-
rents Ajuntaments de
Mallorca iniciaran una cam-
panya de neteja dins el
programa "Mallorca,
m'agrades neta", que està
dividida en tres parts.

La primera consisteix en
una campanya de mentalit-
zació, començada Ja l'any
passat, i es basarà en Ia
publicitat, i en Ia conscien-
ciació dels visitants per mit-
jàd'unestargespostals.

La segona part és Ia ins-
tal.lactó de papereres als
municipis que ho hagin
soUicitat. A Sóller se n'ins-
tal.laran 30 amb un cost
d'unes 150.000 pts., de tes

quals un 25% ha de ser pa-
gatperl'Ajuntament.

La campanya d'ade-
quació de miradors és Ia
tercera part. A aquest capí-
tol es dedicaran 7'5 milbns
de pessetes, i a Ia nostra
comarca es miUoraran i
conservaran els miradors
de: Sa Foradada, Ses Bar-
ques, el Túnel del Puig Ma-
joriSaCatobra.

Per attra part, l'escola
de Mestres d'Aixa està
construint una sèrie d'em-
barcacions destinades a Ia
recollida de residus sòlids
de Ia mar, quatre de les
quals iniciaran Ia seva tasca
aquest mateix estiu. Recor-
dem que Ia primera de les
embarcacions que realitzà
aquest tipus de neteja fou
el Mameta que es troba ac-
tualment amarrat el nostre
Port.

JOYEWA - PLATERM - RELOJERM
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SoIlerlàndia

Tafoner

Després d'haver-te ment-
jat un arrosset amb suc de se-
rrans, unes rades de bacallà
amb ensalada i fumar-te un
xigarret amb bona companya,
el que has menjat et cau al cos
coml'anellaldit.

Na Conxa, l'altre dia de
pagés, ens va visitar a ca nos-
tra just només haver acabat de
dinar, i entre caragols de fum
empastifadors ferem Ia xerra-
deta. Aquesta punyetera, par-
lant, m'embadaleix i em força a
escottar-la gairebé sense dei-
xar-me entrar en vasa. EIs
seus raonaments són per fer
cavil.lar.

EIIa, rrtéügrat no esser
d'aquí, se sent soHerica com
una Valenta Dona i estima amb
exageració manifiesta el nostre
poWecomsifoselseu.

-Com pot esser que un
poble tan "fnacu" com és
aquest, el tingueu tan deixat
detemàdeDéu?

-Es qüestió de "pedigree".
Es Ia raça. -LJ vaig contestar-.

-Que no! Em va dir. Saps
que en penso? Doncs que el
mal no és aquest. Es que
Sóller és un poble vagi o no
vagi bé i donar mala imatge en
motts d'aspectes; a vosattres
això no us treu Ia son i molt

menyslagana.
-Ai Conxa' Potser tens raó.

Aquí es viu bé. El sol surt cada
día, ens omplin Ia panxa i morts
de nosattres no tenim deutes.
Que no és maco això?

Per tant, ja no és necessari
patir per fer més marges amb
terrús i tan ben encaixats com
els que tenim, perquè ja estan
fets. Ja no és necessari patir
per arrenglerar cases i més
cases d'estil tan remercat, en-
veja de forasters i orguU nostre,
com les que tenim, perquè ja
estanfetes.

Som hereus d'una gent
que estimà el seu poble ben-
volgut i que el mantenia net i
admirat pel visitant de comen-
çamentsdesegle.

Hereus d'una gent que
sembrà arbrers als carrers, que
després els amoxià perquè,
enllepolits d'estimactó, es fes-
sin grossos i embellessin Ia

nostra ciutat. Som hereus
d'una gent que fregava vora-
vies cada dia de matí encara
que hagüés plogut Ia nit abans
i rentava trispols nets que Ja no
eren de fulteraques. Som he-
reus d'una gent que no cremà
muntanyes i que va fer del
nostre port el motiu pictòric del
gros esbart de pintors catalans
i mallorquins d'un temps per
enyorar.

El que els nostres pares
s'afanyassin i ens fessin he-
reus, no ha estat del tot color
de rosa al nostre poble, si va a
dir ver, més tost va esser un
desbarat com ho seria penjar
unes pistoles a un Sant Crist.

Les més de les vegades,
s'hereuatge és còmode i de-
senfeinat i, malauradament, els
hereus mai no ho estimen tant
com aquells que ho feren i els
hodeixaren.

Sóller, t'estimo.

Un somnia l'abast delnostrepoble

A.T.

Fa un parell de dies vaig
lleig en un diari illenc que el
poble de Montuïri havia deci-
dit formar amb els mitjans i
les ganes una banda de mú-
sica. Quina enveja me va ferl
(mottsana,crec).

Fa tans d'anys que a
Sóller no en tenim! No anem a
cercar els motius pels quals
es va perdre i animem-nos a
prendre exemple dels pobles
méspetits.

Jo, malauradament, no
puc oferir més que les meves
orelles ben atentes, i Ia satis-
facció d'apreciar Ia música I
unes bones manbelletes
després d'un bon concert,
però estic segura que amb
una bona empenta hi hauria
gent que estaria disposada a
fer aquest somni realitat. Tan
de bo si ho véssim! Seria ma-
raveHós tenir aquesta anima-
ció a tes nostres festes cívi-
ques o religioses i també

"Lopersona que executa
Ia música solesseramiga
de Ia pau i transmetaquestapau
alsaltres"

qualque diumenge horabaixa
podria fer estremir Ia nostra
plaça plena de sollerics i no
sollerics. A més a més del
pès cuttural i tradicional a que
això suposaria, pens que Ia
persona que executa Ia músi-
ca sd esser amiga de Ia pau
tramet aquesta pau als altres.
També Ia convivència de mú-
sics de diferents edats i se-
xes contribuiria a enriquir el
conjunt.

Fa poques hores i quan
enava a enllestir aquest escrit

he sentit a Ia ràdio que diu-
menge tendrà lloc una troba-
da de bandes de música de
tot Mallorca. Només dos
pobles no hi participaran per-
què no tenen amb què i un
d'ells l'Ajuntament també els
facostat.

A Sóller, si volguéssim,
podriem comptar també, com
aquests artres pobles, am
aquest suport econòmic.
L'unica cosa que farta és es-
tímul, il.lusió i voluntat per
dur-hoaterme.

SaveudeSóller

MiqueIPerellÓ

VEU DEL LECTOR

Diavint-i-sisdemaig,
una data assenyalada,
"Sa Veu de Sóller", impremtada,
es poble ha estrenat.

Feta amb coratge i amb gana,
ambidead'agradar,
ens conta tot Io que passa,
ihofaxerrantdar.

Sortirà cada setmana
ambborrascaoambbonsd,
per donar-nos ses novetats
de tot es nostro redd.

Només vos vull recordar,
direcció i coUaborats,
que per informar bé es poble,
no és bo es camí eixarmat.

Jo, comasdlericque som,
-tal votta un poc tardà-
vos desig cent anys de lluita
i cent més per disfrutar.
Que sa llavor que heu sembrada
skjuiraçasuperior,
perquè quan sa tallada és bona,
dóna igual síndria o meló.

Somostodos
losvecinos,
Sr.Castaner

El pasado sábado, 17 de
junio, aparecieron en El Dia
16 de Baleares unas declara-
ciones del Teniente de Alcal-
de del Ayuntamiento de
Sóller Amador Castañer, en
las cuales entre otras cosas
afirmaba que Ia causa de que
Ia nueva depuradora no esté
terminada es el contencioso
que han interpuesto un parti-
cular por un lado y el P.S.M.
porotro.

Los abajo firmantes, veci-
nos del lugar en que se pre-
tende instalar Ia Estación
Depuradora a construir, que-
remos hacer constar al res-
pecto las siguientes puntuali-
zaciones:

a) Efectivament ha habido
"un particular" que ha inter-
puesto ante Ia Audtencia Te-
rritorial de Palma un conten-
cioso contra Ia nueva ubi-
cación de Ia depuradora,
pero Io que no ha dicho es
que este "particular" está
respaldado totalmente por
los vecinos afectados.

b) El contencioso se ha
interpuesto contra el cambio
de ubicación de Ia depura-
dora, desplazándola a terre-
nos agricdas, cuando el Ran
General vigente contempla
su instatectón en el Polígono
de Servicios. No estamos en
contra de to construcción
de Ia Estación Depuradora.

c) Si Ia Depuradora para
el Puerto no está terminada,
es porque los responsables
del Ayuntamiento no Ia han
querido construir, ya que hay
un "Proyecto de Ampliación"
de Ia actual Depuradora que
está aprobado definitivamen-
te e incluso tienen asignación
presupuestaria y las obras
contratadas con "Dragados y
Construcciones". Pueden
empezarlas cuando quieran.
Lo que no pueden hacer es
hechar Ia culpa a unos veci-
nos que defienden sus inte-
reseslegrtimos.

Por estos motivos recha-
zamos totalmente tes mani-
festaciones del Sr. Castañer,
en el sentido de que un "par-
ticular" es el responsable de
que Ia nueva Depuradora no
esté funcionando, ya que es-
ta responsabilidad Ia asumie-
ron los gobernantes de
nuestro Ayuntamiento, cuan-
do decidieron cambiar de
idea y en lugar de Ampliar Ia
depuradora existente deci-
dieron construir una Nueva
en un lugar diferente, no se
sabe bten por qué extraños
intereses, doblado el coste
delamisma. 3guen61firmas

Esami?

Al Sr. José Bauzá, del P.S.O.E.

Es dirigeix a mi, Sr. Bau-
za, quan afirma que Jo he dit
o deixat de dir això a allò? Si
és així, i sembla prou evi-
dent, és el meu deure adver-
tir-lo que m'atribueix falsa-
ment unes frases que mal
no he escrit i manco signat.
Comença a ser fastigosa
aquesta insistència en atri-
buir-me declaracions i per-
sonalitats que no em per-
tanyen. Si el que vostè cer-
cava era un víctima propicia-
tòria per obtenir Ia gràcia
dels seus superiors polítics,
mai ha anat tan errat de
comptes. Em sap greu dir-li
que tot quan escrivia te pas-
sada setmana és una fal·là-
cia, cosa mort vergonyosa
quan vosté i el seu partit
s'ens volien fer passar com
a poseïdors de veritats in-
qüestionabtes. Es penosa,
Sr. Bauza, Ia imatge de qui
acusa de mantiders als al-
tres i queda en evidència
amb les seves pròpies men-
tides i hipocresies.

Contempi esverat, Sr.
Bauza, com Ia seva carrera
política pua per moments, i
com, encara tendre, pot
afegir nombrosos càrrecs al
seu mon. Ja ho pot ben
creure, que jo, després
d'anys de donar el call en Ia
vida pública, ja mai no he
necessitat d'altre cosa que
del nom i dels llinatges. Es-
per, Sr. Bauza, que el seu
èxit fukjurant no sia com
l'escuma d'una beguda car-
bònica calenta, que tan aviat
es fa com deixa d'existir;
sobretot si es pensa seguir
movent en política com un
elefant en una tenda de por-
cellana xinesa. Així i tot, em
sorprèn vostè com a coordi-
nador de Ia campanya euro-
pea de I'A.S.S., Ja que quan
Ii vaig demanar explicacions
l'endemà de que membres
del seu partit tapàssin els
cartells del P.S.M., no me'n
va saber donar cap, argu-
mentar que no n'estava al
corrent. TaI ignorància no
deixa d'estranyar-me ara,
vist que vostè n'era el res-
ponsable. Potser imaginava
que podia tirar Ia pedra,
amagar Ia mà i fer victimis-
me per si d'acàs Ii correspo-
nien amb te mateixa mone-
da. Es una actitud prou elo-
qüent sobre Ia seva escasa
éticapdítica.

Sr. Bauzà, no puc con-
sentir-li el llenguatge que
empra per referir-se a Ia líci-
ta activitat de realitzar pro-
paganda electoral en temps

de campanya (cosa que
vostès també han fet). Tot
plegat sembla com si jo fos
el cabdill d'una colla de de-
linqüents que fan malfraig a
attres hores de Ia dematina-
da. Això és mentida i vostè
ho sap. Si està segur que el
P.S.M. de Sóller ha comès
alguna falta punible per Ia
LJei, a vosté Ii pertoca pc-
sar-ho en mans del jutge
amb- proves i testimonis
feaents. Tot Io attre sobra, i
no són sino fantasies ten-
dencioses d'algú que perd
fàcilment el seny quan va
amb te cresta calenta.

El P.S.M., Sr. Bauzà, no
col·loca els seus cartells per
venjances, sinó per rectemar
l'atenció del cituadà cap a Ia
seva candidatura. Per a no-
sartres totes les eteccions
són importants, i al confian-
ça dels electors igualment
valuosa. Si vostè o el seu
partit es senten perseguits
pel P.S.M. convé que s'ho
facin mirar, perquè vista te
correlació de forces, no dei-
xa de ser un sentiment ridí-
culiabsurd.

Voldria acabar fent-li
dues recomenacions. La
primera que escdleixi entre
el seu paper a Ia U.G.T. kxal
i les seves aspiracions en el
P.S.O.E., perquè resuBa
vergonyós que, per abastar
aquestes últimes, es dediqui
a matfamar als companys
del sindicat que el represen-
ten com a delegats d'em-
presa. La segona recome-
nació és Ia següent: quan
senti fogositats periodísti-
ques fruit de qualsevol em-
prenyadura, escrigui tot
quan vulgui, guardi els folis
en un calaix i els llegeixi dos
dies després. Segúr que ja
no Ii semblaran el mateix.
Llavors, tomi redactar amb
més seny i ordenat tes
idees. EIs resurtats millora-
ran substancialment.

Acab Sr. Bauzà. Vosté
m'exigeix "més vergonya",
cosa de Ia que en vaig so-
brat. Per aixó mesur les me-
ves paraules en funció de Ia
condició ètica de l'intertocu-
tor. La dosi de vergonya que
demana dels artres, cal que
se l'administri a vostè ma-
teix, perquè s'ha de menes-
ter moKa barra per afirmar el
que vostè diu, sense asse-
gurar-se abans de que ste
exacte, passant olímpica-
ment del respecte i de l'ho-
norabilitat que tota persona
esmereix.

Josn-M. Castanyer i Sastre

Î
ROGADADIOSENCARTOADPORELALMADE

DonJuanMayolEnseñat
(APODERADO JUBILADO BANCO DE CREDFTO BALEAR)

quefaUecioenPakna,eldia25dejuniode 1989,
ALAEDADDE81AÑOS,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y b Bendición Apostóüca
E.P.D.

Sus apenados: Esposa, Margalena Mayol Enseñat; hijos, Francisca, Mateo, Margarita y Nicotós; hijos pob'ticos, Trini
Bestard Marcüs, José RuUán Casasnovas y Ma. del Carmen Pastor Oüver; hermano, Mateo; nietos Ma. Magdalena y
Juan J. Mayol Bestard, Manuel, Ma. Magdalena y Juan J. RuUán Mayol, Juan Attbnso y Nicotós Mayol Pastor; sobrinos,
primos y demás famüia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y ks suptican te tengan
presente en sus oraciones.

DomicuioenSoDerC/.Fortuny,25.
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A l'hora de parlar del Port de Sóller, no es pot
deixar de costat l'activitat hostelera, avui per
avui un dels puntals de l'economia sollerica. El
president de l'Associació d'Hosteleria ens ha
ajudat a fer un repàs general a Ia situació
d'aquesta indústria, des del nivell d'ocupació ac-
tual fins als problemes més greus i les necessi-

tats del sector. Nicolau Cortès ha fet honor a Ia
fama d'indecisió i prudència que l'acompanyen i,
en conseqüència, no ha arriscat gaire en les se-
ves declaracions. EIs aspectes negatius trasco-
len ràpidament entre les paraules, i els proble-
mes i tensions es suavitzen. EIs projectes es
sobrevaloren i prevaleix Ia serenitat. En resum,

de l'entrevista que us oferim es pot entreveure
un intent per part dels hostelers de posar-se al
dia en determinades qüestions, i un desig de
mantenir Ia indústria turistica sollerica en els ni-
vells de qualitat actuals, malgrat les negres pre-
visions de futur que amenacen el sector; perquè,
en els fons, són uns optomistes...

Nicolau Cortès: "Un hotel de quatre
estrelles al Port no ens pot fer molt de mal"

"El que hem de fer és cuidar l'entom i el paisatge,
d'unavegadapertotes

Plàcid Pérez

Pregunta.- Quin és el nivell
actual d'ocupactó hostelera a
Solter?

Resposta.- Jo crec que
està als vottants del 70%; més
baix que l'any passat, però al
costat d'attres zones de Mallor-
ca, no ens podem queixar. Per
ara, Ia situació no es trempa
fins a mitjan juliol però, como
que els tour-operadors no ens
envien les reserves fins 15 dies
abans, és difícil de fer una pre-
visió pels mesos de juliol i
agost. En tot cas, crec que en-
guany no serà bo, i és clar que
no podem fer sonar cap cam-
pana.

P.- De quina nacionalitat és
el turista més corrent?

R.- Ara, Ia clientela s'ha di-
versificat una mica més que fa
uns anys, i creim que això és
bo. Segons el nombre de visi-
tants, l'ordre seria: ang/esos,
alemanys, francesos, belgues,
holandesos, ¡austríacs.

Equipamentdels hotels

P.— I de l'equipament del
hotete.quèensdiu?

R.- EIs nostres hotels són
modems, però s'han renovat
quasi tots, uns més que els al-
tres. Ja no hi ha cap habitació
sense bany, i crec que per les
nostres necessitats, el nivell
dels hotels no és xarec.

P.- Creus que fa fatta un
hotel de més categoria, como el
que vd fer Ia "Inmobiliaria Alcá-
zar"?

R.- Un hotel de quatre es-
trelles no ens pot fer mort de
mal, però particularment seria
més partidari de dos hotels de
200 places que o un de 400,
perquè es diversificaria més
l'oferta. El què no podem fer és
deb<ar créixer excessivament el
port. S'han de fer coses, i s'han
de fer amb conciència. S'han
de fer més places d'hotel, i se
n'han de llevar d'attres, perquè
ab<o és una bdla que roda; però
tots'hadeferbenfet.

P.- SemWa que hi ha qual-

"No crec que les aigües del Port estiguin contaminades"

que projecte de fer uns hotels
de muntanya devers Binibassí,
Fornalutx, i d'attres bandes.
Quina opinió et mereixen
aquestes iniciatives?

R,- Estic en el cent per
cent a favor de fer hotels tipus
"La Residència" de Deià, de 4 ó
5 estrelles, que tenen mott
d'èxit. Rumors al respecte n'hi
ha, però aquestes coses valen
motts de duros, les edificacions
s'han de projectar com a obres
singulars, tant a Binibassí com
a Fornalutx, i comporten molts
problemes. A més, fatta saber si
hi hauria suficient suport dels
Ajuntaments per dur endavant
aquestsprojectes.

P.- Supòs que també crea-
rien problemes d'infraestructu-
ra...

R- No, no. Actualment, fer
una depuradora per cent places
hosteleres no és cap problema:
l'aigua surt netíssima i, como
que aquests hotels estarien una
mica amunt, es podrien utilitzar
aquestes aigües molt fàcilment
per regar qualsevol hort.

P.-H'aiguapotable?

R.- Potser que sí; però,
quants hotels no tenen xarxa
d'aigua i s'han d'abastir mitjan-
çant cubes i dipòsits? Això no
éscapdramal

L'ofertahostelera

P.- Segons un recent in-
forme turistic, sembla que hi ha
unes previsions de descens de
Ia demanda i, sobretot, d'uns
preus a Ia baixa. Fins i tot pareix
que per 900 ptes. es pot trobar
un hotel de dues estrelles a mit-
japensió...

R.- Desgraciadament, això
obeeix a Ia llei de l'oferta i Ia
demanda. Tenim massa llits a
Mallorca, en comparació a Ia
demanda que hi ha i, per tant,
s'ofereix places a preus ridículs.
Això no es pot evitar, perquè les
empreses són lliures, però evi-
dentment va en detriment de Ia
qualttat del servici. Es clar que
al tour-operator Ii convé que hi
hagi preus barats, però hem de
ser prou conscients que els
serveis que s'ofereixin seran

proporcionalment inferiors. Crec
que els darrers anys s'havia
arribat a un nivell de qualitat

Nicolau Cortès Mayol

Nicolau Cortès Mayol, 40 anys, és professional de l'hoste-
leria, co-propietari i director de l'Hotel Generoso, i Presi-
dent de l'Associació d'Hostelers de Sóller i desde fa 12
anys; Ii agrada el bàsquet, Ia pesca, i tot tipus d'esport en
general.

acceptable; jo diria que, fins i
tot, bo. Però els qui poden fir-
mar els contractes per l'any que
ve als mateixos preus que en-
guany, com jo mateix, es poden
donar per satisfets. Això, un
any, no és cap drama; però pot
arribar a ser preocupant perquè
podem caure dins un pou sen-
se fons, como fa deu o dotze
anys.

P.- De seguir aquest pro-
cés segurament en pagarien les
conseqüències els hotels d'una
iduesestrelles...

R.- Si, sí. Es indiscutible.
En els fulletons turístics es pot
comprovar que d'un hotel d'una
estrella a un altre de tres només
hi ha 100 ptes. diàries i, a més,
el vol i el "transfer" valen el ma-
teix; per tant, és normal que el
turista prefereixi un hotel de
tres estrelles pel mateix preu.
Això, evidentment, provoca l'en-
fonsament dels hotels de cate-

gories inferiors. Ara bé: te puc
dir que els hotels duna i dues
estrelles de Sóller tenen uns
serveis tan bons com els de
tres. Per això els nostres hotels
encara marxen. A Sóller, el
client no és un número, sinó
una persona tractada amb Ia
mateixa consideració d'altra
temps i, això, al client, Ii torna
començar a agradar.

ProblemesdelPort

P.- Parlem una mica dels
problemes més greus del Port:
contaminació de les aigües...?

R- Jo crec que les aigües
no estan contaminades, i que
estan exactament igual que
l'anypassat, o millor.

P.-Renous...?
R- Fa temps que deim que

Continúa en pag. siguiente
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Viene de pàg. anterior

R.- Fa temps que deim que
Ia renou de les motos és un
dels greus problemes que te-
nim. En una carta que prest
entregarem al Batle, hi figuren
una sèrie de firmes de clients
que asseguren que si no es so-
luciona el problema dels re-
nous, no tomaran. Es normal,
perquè venen aquí per Ia tran-
quilitat. Col.laboram amb fAjun-
tament per intentar trobar una
solució, però no hi ha manera...
Ara sembla que es vol aprovar
algunes ordenances i es po-
driem aturar mottes coses.
VokJriaquefosaixí.

P.-"Hodigans"...?
R.- Al Port de Sóller encara

no n'hi ha. No vol dir que qual-
que vespre no hi hagi una mica
de trui per quatre copes de
més, com m'han dit que oco-
rregué Ia setmana passada; pe-
rò el nivell de gamberrisme
d'attres zones per sort encara
noenshaarribat.

P.- Quins són més re-
nouers: els estrangers o e)s
sdlerics?

R- No ho sé exactament,
perquè Jo surt poc de nit; però
són joves, i és normal que donin
sortida a Ia seva vitalitat.

Lesnecessitats

P.- Quines necessitats té
avui l'hosteleria de Sóller?

R- Es podrien dividir en
dues parts. La primera seria Ia
platja: manca platja i, a més,
s'hauria de cuidar millor. No im-
porta fer grans obres, sinó peti-
tes coses que se vessin. En se-
gon lloc, s'ha de tenir en comp-
te que tenim més bona ocupa-
ció a les temporades baixes
que a les altes. La nostra clien-
tela d'hivem és de mitjana edat,
que Ii agrada passejar i veure el
paisatge. Per aquesta gent, allò
que ens fa més falta és arreglar
els camins del Barranc, Binia-
raix, Binibassí, Castelló, per tal
de fer agradable Ia seva estàn-
cia a un lloc tranquil. En base a
això, el què hem de fer és cui-
dar l'entom d'una vegada per
totes i, sobretot, neteja en ge-
neral: de muntanyes, de ca-
mins, de carrers i places,...

P.- La setmana passada, el
Conseller de Turisme us va ex-
posar el pla de millores d'in-
fraestructura a les zones hoste-
leres. Quins dels projectes us
interessaria posar en pràctica?

R- Crec que VAjuntament
hi ha un projecte fet per Costes
que inclou uns vials peatonals.
La gent en aquest moment ho
té moft malament per passe-
jar-se per Ia badia, degut al trà-
fec, i seria interessant trobar-hi
unasdució.

P.-Accessosal Port...?
R- Es un problema greu.

Nosaftres tenim una sola entra-
da i una única sortida. Això és
un cul de sac, i quan hi ha qua-
tre autocars que vden girar es
formen unes coes de cotxes
llarguíssimes; i això passa cada
dia.

Està bruta Ia nostraplatja? Confraria de Pescadors

Esteve Albinana: "A principi de temporada
els platjers Ia netejàrem de cap a cap"

Són moltes les veus que,
dia rere dia, exposen les se-
ves queixes pel mal estât de
les platges. Asseguren que hi
manca arena, que les papere-
res són massa petites, que a
les desembocadures dels to-
rrents s'hi formen gorgs d'ai-
gua estancada i, sobretot,
que les platges estan mort
brutes. Per tal de connectar
amb Ia realitat del problema,
hem duit a les planes del
nostre Setmanari a Esreve
Albinana, secretari de l'Asso-
ciació de Platgers del port de
Sóller que, com a professional
que viu de l'explotació de les
platges, coneix a fons el pro-
blema i sap les necessitats
més urgents que caldria so-
lucionar.

P.- Esteve, estàs d'acord
amb aquestes afirmacions?

R- No del tot. Com tu
saps, Ia nostra associació es
va fundar a principis d'estiu i,
precisament, un dels motius
va ser Ia necessitat d'acondi-
cionar, millorar, i mantenir les
platges en bones condicions.

P.- Quines passes heu
donat per aconseguir-ho?

R- En primer lloc vull dir
que obtinguérem carta blan-
ca del BaUe per acondicionar
les platges. La primera cosa
que férem va ser llevar les

pedres més grosses, i abo-
car-les a l'escullera d'Es Tra-
vés, perquè Ia màquina tritu-
radora tanmateix no les fa a
bocins, sinó que les enterra.
A continuació trituràrem les
pedres més petites i aplanà-
rem les irregularitats del te-
rreny amb una palera. Final-
ment, escampàrem camiona-
des d'arena pertot arreu.

P.- Supòs que aquestes
millores només afectaren les
zones cedides en explotació
alsplatgers...

R- No, no. De cap mane-
ra. Tant Ia trituració com l'es-
campada d'arena es va fer a
tota Ia platja, fins i tot a les
zones lliures de subhasta. En
total s'han invertit 600.000
ptes., de les quals nosaltres
n'hem pagat una tercera part,

i l'Ajuntament les altres
400.000.

P.- Però tes platges se-
gueixenbrutes!

R- Lés zones que explo-
tam els platgers estan netes,
perquè cada un de nosattres
es cuida de Ia seva parcel.la.
El què passa és que no po-
dem dedicar temps i feina a
netejar les zones de platja
pública. Si després de
l'acondicionament de principi
de temporada l'Ajuntament
hagués seguit pagant dos o
tres homes pel seu manteni-
ment, es trobarien en tan bo-
nes condicions com Ia resta.
Però si es gasta una determi-
nada quantitat de doblers en
millorar les platges i llavors no
es mantenen, no haurem fet
res...

P.- Quins altres temes té
en cartera l'Associació de
Ratgers?

R- Molts, perquè les
platges tenen molts proble-
mes, encara que alguns d'ells
només ens atenyen de forma
indirecta. El més important en
aquest moment és el de Ia
neteja, però n'hi ha d'altres:
els iots que fondegen a Ia
badia, i tiren tota Ia brutor a Ia
mar; les papereres són mas-
sa petites i, a més, estan des-
tapades, i els cans i moixos
les buiden; les entrades a les
platges s'haurien de tancar a
Ia nit, per evitar l'accés de
cotxes i cavalls; Ia vigilància
policial hauria de ser més in-
tensa, sobretot a Ia nit, per
tal d'evitar renous i trencadis-
sa de botelles; i molts d'al-
tres.

P.- Creis que Ia gestió de
les platges és correcta?

R- Creim que els pro-
fessionals que viuen de
l'explotació de les platges
són els qui haurien de cui-
dar-se del seu manteniment.
Estam decidits a proposar so-
lucions a l'Ajuntament a fi de
mantenir-les en bones condi-
cions, perquè tots els negocis
del port en surten beneficiats:
hotels, comerços, bars, etc.
No som només els platgers
quientreimelprofit.

Necessitats de Ia Platja

-Neteja de parcel.les públiques.
-Dotació de papereres grosses amb tapadora.
-Major vigilància policial.
-Sanejament de les desembocadures dels torrents.
-Balització de Ia badia.
-Prohibició del'accés de cotxes i cavalls.
-Limitació del fondajament de iots.
-Disminució del nivell de renous a Ia nit.
-Ampliació de les superfícies d'arena.
-Conservació de les platges al'hivem.

Un esforç de modernització
delaflotapesquera

La Confraria de Pescadors
del Port de Sóller, es va consti-
tuir com a tal l'any 1.942; en
aquell moment es varen ins-
criure 73 pescadors com a so-
cis del "POSITO DE PESCA-
DORESSANPEDRO".

A l'actualitat les Confraries
de Pescadors són Corpora-
cions de Dret Públic de base
representativa paritària i sense
ànim de lucre, i tenen Ia repre-
sentació exclusiva dels interes-
sos econòmics i professionals
del sector pesquer a l'àmbit de
Ia seva jurisdicció territorial,
que en el cas de Ia de Sóller
abarca desde Ia Punta des Ca-
vall (Port des Canonge) a Ia Ca-
ladeSantVicenç.

No obstant això l'entrada
d'Espanya al Mercat Comú ha

pesca és Ia manca de llocs
d'amarre, sdventat en part per
una cessió de moll militar per
part de l'Armada, i Ia manca de
serveis portuaris, com il.lumi-
nació, preses d'aigua potable i
de corrent, drassana pròpia,
etc.

Per artra banda Ia regent
construcció del CASAL DE LA
MAR, no ha satisfet les espec-
tatives que s'havien creat. De
prestació d'assistència sanità-
ria, amb Ia creació d'una plaça
de metge de capçalera per evi-
tar els desplaçaments, poder
realitzar els reconeixements
mèdics previs a l'embarcament
de tripulants, i sobretot per po-
der atendre Ia gent més major
amb més dificuttats per des-
plaçarse. També inexplicable-

originat canvis importants pel
que fa a Ia comercialització de
captures, cosa que ha suposat
Ia integració de Ia Confraria a
\'Organitzadó de Productors
de Balears (OPEBAL), consti-
tuïdarecentment.

CaI destacar l'esforç dels
armadors d'aquesta Confraria
per modernitzar Ia flota pes-
quera d'arrast i arts menors,
acollint-se als fons estructurals
Europeus(FEOGA).

La Confraria durant els da-
rrers 10 anys ha anat millorant i
augmentant els serveis als as-
sociats, disposant de servei
propi de transport i instal.la-
cions pròpies de fabricació de
gel i càmares de conservació
enfresc.

La problemàtica més impor-
tant que afecta al sector de Ia

ment no ha suposat Ia realitza-
ció de cursos de Formació Pro-
fessional per a l'obtenció de ti-
tulacions menors marítimes i fi-
nalment no s'ha convertit amb
seu d'activitats dels jubilats de
Ia mar i de tota Ia barriada que
tenen como a única posibilitat
Ia de seure damunt el moll. En
tot cas per part d'aquesta
Confraria s'intentarà seguir
discutint amb l'administració,
per a conseguir solucionar al-
gunesd'aquestes mancances.

El sector de Ia pesca ocupa
una norantena de llocs de feina
directes amb una absoluta es-
tacionalitat i amb un nivel social
creixent, ja que si bé no hi ha-
gut una evolució de preus de
mercat positiva a pesar dels
enormes costs d'explotació de
lesempreses.
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CJ. Jaime Totrens, 16
TeI. 632655.

PUERTODESOLLER(MAUORCAi

CAFETERA
RESTAURANT

GEMINIS
COClNAFAMlLlAR

PasoolaPlaya
SOLLER-Mallorca

HOTEL MAMNA
PLWOBAR

PASEO LA PLA YA s/n

HOTEL
MAR-BELL, S.A.

CarreteradelFaro, s/n. -07W8PUERTODESOLLER
Telefono:631300-632875

SOFIA
CERAMICA

VIDRIO
ARTE

C/, A. Abarzuza, 6
07I08PUEKTODESOLLER

TIENDA
DEPESCA

C/. J. Torrens, 6
PUERTODESOLLER

Tel.63156i

Internacional
Press

chachI
VlDEOCLUB

O.A.Montis.Tel63!498
PortSolk>r

BISUTEWA

fl*Wt
Marina, 24

PUERTODESOLLER

hOMP4RT
SERVICHlREGULARDEVlAJEROS
DAIlTREGULARBUSSERVKE
SERVKE REGULKR D'AUTOCAR CHAQUE JOUR
TAEGLICHEBUSVERBUBDUNG
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60.Panera a Can Maiol. El Sóller es sah/a per mèrits propis

Un any més a Tercera... i per Ia porta gran!
ToniOliver

Ni els més optJmistes podien
preveure un final de lliga tan lluit.
Un 6 )̂ en el darrer acte, paria
per si sd. Quatre punts en els

tres darrers encontres, han su-
posat ta definitiva salvació (i en-
cara han sobrat punts), en un
any especialment delicat, amb
cinc descensos confirmats: Mu-
ro, CaMa, Alaró, Santanyí i de
forma sorprenent l'Ateudia. Per

contra, s'han salvat CaIa d'Or,
Arenal i SóHer. Pujen de Prefe-
rent Maganova, At. Rafal i Porto
Cristo. Baixen de Segona B San-
ta Ponça i Pobtense. Una immi-
nent lliga 89-90 a dos mesos
vista, del tot apassionat.

Finsasisvegadesesrepetiaquestaescena

Irresistible segons temps

Un solitari gol solleric als
primers quaranta cins minuts,
podíeu fer veure que ni hi havía
res decidit. Per"o a Ia continua-
ció, arribà Ia cascada de gols,
aixó si, amb un lsteno disminuit,
ja que als dotze minats de joc, el
pèsim col.legiat Salleres Aloi,
suposam que per algún proble-
ma verbal, decidií expulsar als
Ohvera i Odón, deixant als
blau r̂anas amb només nou ju-
gadors. El primer gd arribà als
24 minuts, fet per Martín de cap
(1-0).

A Ia continuació, minut 55,
Miralles, mott actiu, culminà en
passada de Lòpez (2-0). Mort
poc després, era Pep Got que
de cap, posava el 3-0. Per ser
Martín, qui en els 78 minuts, fèia
el 4-0. Sanchez s'encarregà de
situar el 5-0, i finalment, en el
90, Atfons, quasi sense angle,
tancavalaserie6-0.

En definitiva, tot més fàcil del
previst, dos punts que fan que
el Sóller n'hagi sumat 21 en un
mott notabte segona votta, i b
dit, un attre any a Tercera Divi-
sió, patint, però el que compte
éselfinal.

PILOTADES ESTIUENQUES

ToniOliver

Obrim una nova seccio de noticies breus, en plena época
estival, quan precisament es produeixen mottes noves en forma
de rumors, fitxatges, i attres herbes. El primer tema que ens
ocupa es Ia imminent celebració de l'assambtea del C.F. Sóller,
el proper dimarts, dia 4 de Juliol, a les nou i mitja del vespre, se-
gurament a Can Dulce, aMa mateix a on es presentà Ia nostra
"VEU". Hi ha un caramull de temes tots els mottstrascendents,
que requereixen Ia masiva presència del afeccionat...

* * *

El tema principal, Ia dimisió del'actual Junta Directiva, i Ia
possibiRtat de presentació d'akjunes noves candidatures, ja
veurem...

* * *

Lo de López al Santa Ponça, es totalment confirma, Jaume
Frontera ha passat amb Ia seva, i l'hi han posat a Ia seva dispo-
sició tres puntals de Ia cantera local, Ia qual cosa ha caigut molt
meüamentenunsectordel'aficiólocaL.

* * *

Alguns seguidors del Sóller, mantenen l'idea de que si Fron-
tera estima al Sóller, Io darrer que havía d'haver fet era desman-
tellar els sollerics si i anar a cercar reforços qper attres indrets.
Es dar que l'opinió dels Sanchez, Attbns i López, també compta
al'horadebveritat...

* * *

La cantera sollenca, triomfa també fòra de Solter. Auntau
aquest nom: Gerar Pasan Mora. Onze anys. Aquest darrer cap
de setmana, amb l'equip de fútbd-sala de San Cayetano,
s'acaben d'adjudear el Trofeu "Ax Europe" cetebrat a Londres.
EIs joves col.legials, s'han imposat a potències de to magnitut
dels Liverpool i Manchester entre attes. Gerard, ha estat una de
tes figures del tomeig. Enhorabona i endavant...

* * *

Biel Tknoner ja trebafla a tota marcha. En principi Ja s'ha
concretat Ia data de Ia presentació del Sólter i fifeüs per diven-
dres 21 de Juliol. D'aquí a flavors, es probabte que es concreti
algún fitxatge. Amb els jugadors de Ciutat que aquest any han
defensat els cotors bcate, hi pot haver acord pràcticament amb
tots ells. Ja seria bona cosa que els Bemat, Martín, Miraltes i Xiu
continuàssin...

Gerard,unsoMericd'oozeanysqueapuntamottamunt

^agypqMflïrypmgtty^OrvtoT^a r̂Mvrv»*
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Antònia Cabot Tomas

A.P.I.
Placad'Espanya,2 - t e l 6 3 3 8 4 3

Autos Lladó
Agente Oficial PeugeotTalbot

Camp Llarg s/n
Tolofonoo3 1243
SOLLER (Mallorca)
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ELECTRIC,ETC.
Cetre,8-Tel.632084
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Fantasmes..
Esperava veure en es camp
a n'el senyor Bauza Piza
amb un traje ben elegant
per es trofeus entregà

Pero a mí hem defraudà
i a morta gent va enganar
es veure que un setmanari
que ha arribat a centenari
i que havia sabut publicar
que es trofeus volía donar
pero "SEÑORES", mos va

fallar

lsiunvaprevengut
mortes coses pot solucionar
i un attre setmanari mort

agut
"SAVEU",estrofeusva

PeròtantdebóqueelSóMer
guanyà

enunambientdeltot
estiuenc

a s'equip menorquí de
s'lltenc

quemortbéesvaportà

Sisgolslivamarcar
i feia estona que no es veia
però si N va haver alguna

abeUa

quevasabermoltbé
picar

De es qui vaig quedar falló
i no ho dic per pretensions
va ser de ses declaracions
que va fer es nostro

entrenador

Es públic amb ell mai no
s'haposat

perquè era ben conscient
de que el SóHerno tenía

remanent
per poder s'entrenador

canvià

I perquè sa lliga era llarga
totsvàrem haverd'esperar
però mos resurta mott

amarga
fins al darrer partrt aguantar
per saber si es davallava
itotmottbévaanar
ja que un punt necessitava
ienesfinalüvasobrar

Toni Tomeuet

P.D.
S'enhorabona vuttdonar
a directius ientrenador
ia tots elsjugadors
persa categoria conservar

Finalment, "Veu de Sóller" salvà Ia papereta

Entrega dels trofeus futbolístics 88-89
PeI primer cop, el setmanari "Veu de

Sóller" aparagué en un acte públic com a
patrocinador de un premi popular. Efecti-
vament, fou amb motiu de l'entrega dels
anuals premis de fi de temporada del C.F.
Sóller. Aquest any, sis jugadors han estat

els guardonats: Bestard, López, Amengual,
Martín, Brugos i Got. CaI assenyalar que en
principi els trofeus havien de ser patroci-
nats pel Setmanari "Sóller", pero davant
"l'espantada" dels nostres colegues, tot i
que estava prèviament anunciada l'entrega

des de les seves pàgines, ens brindaren
l'ocasió en palangana. El que no es podía
consentir es que per primer cop en molts
d'anys, un acte tan tradicional, no es cele-
bràs. Per això i per res més, "Veu de Sóller",
prengué aquesta decisió.

m Resultados y

Mallorca - Llosa t*n sa
AmMl-CaMa
Alara - Constancia
SoH*r-UI*no
I biza - Ala/or

6-3
2-O

,4-0
...6-0
..2-O

clasificación B

fmmu,mmifmm ^ -*- Brmrm**^rfmrvfTWflQ* • WOQV rOpUVrQ ....

Múrense - Manacor
Santanyí - Cala D'Or
Portmony - PvAQ Desportivo .

J • E

Maton» 40 33 5
(faixa
Aloyar

40 23 9
40 22 10

Manacor 40 19 11
CocSe-P
P*naD*p
Felanitx „
Constancio
UoMlwis0 .......

40 17 14
40 19 8
40 18 9
40 16 10
40 16 10

HospHaht 40 16 9
Porlmany 40 17 7
Ferrarias 40 11 16
lsfeAo 40 13 10

Ar*noi .. ..
Caía D1Or
Aleuda

Aloró

40 13 8
40 11 11
40 8 16
40 11 7
40

40

7 15

5 9

P

2
8
8

10
9

13
13
14
14
15
16
13
17

19
18
16
22
18

26

tf

120
79
64
67
55
53
61
45
56
48
51
34
45

42
49
51
41
39
10
34

K
28
29
30
44
54
45
57
44
65
45
41
39
59
CQ

72
79
64
63
62
7A

94

fm
71
55
54
49
48
46
45
42
42
41
41
38
36
or

34
33
32
29
29
Ol

19

2-1
0-0
1-5
0-2
2-0
toi
+31
+15
+14
+9
+8
+6
+5
+2
+2
+1
+1
-2
-4
—S

-6
-7
-8

-11
-11
-IO

-21

Mfcdmgoqador,AndreuLopez El y>ve Bfugos, revelad6 de l'any

Artetisme

Cursa popular "Festes de Sant Pere"

Joan

Baix de l'organització de Ia Secció d'Attetisme del "Círculo Solle-
rense", amb el patrocini de Ia Comissió de Festes del Port i "Sa Nos-
tra", el vinent diumenge es disputarà en aquesta barriada marinera Ia
cursa popubrTESTES DE SANT PERE".

La sortida està prevista a les deu del matí, de davant "Sa Nostra",
en el Port de Sólter, fent-se aquests dos recorreguts:

Infantils, Alevins i Benjamins: Sa Nostra - Hotel Eden - Pisci-
na Hostal Es Port - Església - Sa Nostra.

Restants Categories: Sa Nostra - Es Través - Pont de Ia Ratja
d'en Repic - Hotel Rocamar - Carretera Sóller al Port - Sa Nostra.

El que mott possiblement llevi al.licient a Ia prova és Ia coinci-
dència amb Ia disputa del Campionat de les Balears de Pista per
Sèniors, en el que els companys del "Círculo" hi tenen també previs-
tà Ia seva participació.

Escacs
' •

Interessant confrontacióSóller-Port

Joan

Un dels actes esperats amb interès en aquestes Festes de
Sant Pere és Ia confrontació prevista entre els escaquistes
soHerics integrats en el "Círculo Sollerense" i els del Port de
Sóller integrats dins Ia "Peña Albatros".

L'esdevinement es disputarà a una sda partida, a les onze
del matí del diumenge, alineant-se un total de onze jugadors
percadaequip.

EIs organitzadors de tes Festes de Sant Pere per attra part
no han oblidat tampoc els infantils, havent preparat també una
confrontació per ells el dematí del dissabte a tes onze i mit-
ja.

Les dues competicions estan patrocinades pel Magnific
Ajuntament de Sóller, "Círculo Sollerense", "Peña Albatros" i
Comissió Festes de Sant Pere.

RESTAURANT

Sa Cova
Especialidad en cocina

mallorquina e internacional
Telefono639i89

C/. Felipe Bauza. 3 -
Deià (Mallorca)

PKZEWA CA'N PEP MOSSO
BARPALMERAS

Música sábados por Ia noche.
Fines de semana
TeIf. 63 9O O2 - DEIA

FOTO
BKASiL

REPORTAJES,FOTOS
ESTUDIO,MATERLAL

PARAAFICIONADOS,etc.
Romogoero,23-B

Tol.632947-SOUEX

Celler-Bar
Restaurante

CUlNA MAlLORQUINA
I INTERNACIONAL

Aygdo. CrístòlolCohnífhçaMercoll
CorrerRomoguero, 14

$OUfK(MoUorcal

CHAPA Y PLNTURA

TONI GUASP
C/. Cuadrado, 6

Teléfono 63 34 92 - SOLLER

Restaurante
CA'N JAUME

Ctro.Desvtos/n.
(funto o0so4vwra/

Tf1.63t616-SOUfK(MtJhna)

SNACK BAR - RESTAURANTE

Mar i Vent
COCnsTA MALLORQUDSTA
PLATOS COMBESTADOS

HAMACAS
PiAYADfSOLLER-TeUfor>o632310 >

CALZADOS FITIS
GRAN SURTHlO

CABALLERO - SENORA - NINOS
VERANO

PuertoSóller- Telefono63 1178

Transportes
C.SASTRE
Gas-oil per calefacdons

adomicüi.
TeI. 633049/630387

1DOPEZ £
MUSIC-BAR - AMBŒNTEJUVEML
VIDEO CLIPS - POOL BILLAR - DARDOS

TEL.i4337S7
ey./U*w*A*h>Hfaftx*Kfr*>cofcK*>ofl. KXTD(SOlWt

DEIA
BAR-RESTAURANTE

FRANCISCO ARBONA PUIG

FelipeBauza,num. ì
Teléf.639265

DEtA(MaHorca)

VTOEO
CHARLIE
FrenteMercado

O. Colón

, . .
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Abelard, un puntal que puja al
primerequip: "Tenc molta
il.lusió dejugaramb el Sóller"

Que b cantera sofenca és
ptena de vitalrtat, ningú ho dub-
te. Por no anar més lluny, tenlm
aquest any, el títol de campió
assoi per el SS.CC. en infantils,
i el brillant sub-campionat del
juvente. Precisament d'una de
tes figures Alberti, que definiti-
vament pega el satt al primer
equip a tes ordres de Biel Tm>
ner. Al propi Abelard, un ber-
gant de metre vuitanta, Ii fèrem
a una sèrie de preguntes, que
amb tota amabilitat ens respon-
gué:

-Com està te teva srtuactó
un cop acabada Ia etapa juve-
nr?

-Pertany al C.F. SóBer, i Ia
meva maxima il.lusió es poder
ser úWI al primer equip ctel C.F.
Sófler.

-S'ha interessat akjún equip
pertú?

-En efecte. El Uoseta m'ha
oferit jugar amb eHs Ia propera
temporada a Tercera Divisió, pe-
rò vaig desestimar l'oferta per-
què com he dit abans, ma fa
motta il.lusió jugar amb al primer
equipdeSóMer.

-SemWa a ser que Tfrnoner
es un homo que confia mott
amblacantera...

-Això es un gran estímul, i
no sote per mí, sino per tota Ia
gent jove. Intentaré fer-me amb
un ltoc en totes tes meves for-
ces.

-Aquest any ja debutares a
• Divisió, però que va passar
que vares desaparèixer del ma-

pa?
-Ateshores, hem resuttava

mott feixuc to dels entrenaments
tenguent present que va coind-
dir amb el meu ingrés al servei
militar, i no podía cump|ir com jo
volia. També hem feia il.lusió
acabar Ia meva etapa amb
l'equip juvenil i contribuir amb el
desitjatascens.

-A quina demarcació creus
pcdriesrendirmésendSófler?

-Preferentement a te defen-
sa. Tant puc actuar de defensa
Hiura, central, lateral esquerra o
indúsalamitja.

-Abelard, com veus el pre-
sentielfuturdelfútbolsolteric.

-Mott bé. La tasca que s'es-
tà fent en cantera es mott posi-
tiva, i a bon segur que a curt
termini, el primer equip del
SóBer estarà format Íntegrament
persoUerics.

-Si però Ja n'hi hi ha que
s'envanafòra...

-Jo vullrespectar les idees
de tothom, pero havent-hi aquí
un equip de Tercera, no com-
prenc com s'en van a jugar a un
equip de te mateixa categoria.

-A ĵuna cosa mes, Abeterd?
-Si. Coma capità dete juve-

nils, voldria agrair públicament
en nom de tots els meus com-
panys al entrenador Pep Got,
es seus consells i ensenya-
mentsalltergdetetemporada.

Amb homes de te vahJa i el
sentiment esportiu d'Abeterd, el
fútbol soMeric del futur, està
d'enhorabona.

Segon Torrrag "Festes de Sant Pere"

Diumenge es juguen les finals: Vidana,
Sastre,GimeneziSeguifavorits

Joan

TaI com vàrem anunciar
oportunament a tes planes de
^EU DE SOLELR", te passada
setmana es va iniciar en el Bar
Ses Rstes, del Camp de sa
Mar, Ia segona edició del Tor-
neig "Festes de Sant Pere", que
està previst que finalitzi el vi-
nent diumenge dia dos de Ju-
liol.

Donant un breu repàs a les
confrontacions disputades fins
ara veiem que en Jaume Seguí
es va lograr imposa: damunt en
T. Bemat. En FJ. López da-
munt en S. Castellà i en ToIo
Pereira damunt en Martínez.

En J. EstareNas i en C. Vin-
del encara tenen pendent Ia
disputa de les seves partides.

Per al seva part en Jesús
Brugos va guanyar a n'en M.

VeIa

Marcinel, mentres que en Gar-
cía es va imposar damunt en M.
Bibitoni.

A. P. Sóter aconseguia des-
fer-s'en den C. Rivero, i en J.
Pons d'en Tomàs Batte.

N'Eric F. S'imposava da-
munt en Christofer i en Vicenç
Sastre damunt en M. Rullàn.

I darrerament en Pere Jimé-
nez aconseguia imporsar-se
damunt n'A. Felix i en Vidana
damunt en Joan Ruiz.

A destacar l'absència de
n'Antoni Molino, guanyador del
primer Tomeig, per lessió a una
espatlla.

Es comencen a perfiter com
a favorits en Vidana, en Vicenç
Sastre, en Pere Jimenez i en
JaumeSegui.

Dins els alevins pareix que
Ia final es disputarà entre en
Xavier Nieto, N'Angel Brage, en
Christia Salasa o en Uuis Ca-

sas, que fins ara són els que
pareix tenen més domini da-
muntelcampdejoc.

A te seva confrontació en
Uuis Casas es va imporsar bri-
llantment a n'Ulrtc Camparin i
n'Antoni Caldentey a n'en Rl-
cardoJaime.

Per Ia seva part en J.J. An-
dreu s'imposava damunt n'An-
toni Payeras i en Gaspar da-
munt n'Engràcia, única al.tota
participant.

En Julian Serrano va acon-
seguir derrotar a n'en Sànchez Ì
en J. Nieto an'en Momo.

En Perelló s'imposava da-
munt n'Alex Vidal, n'Angel Bra-
gue damunt en Víctor Oliver i
en Christian Salasa damunt en
J. Pons.

La final està prevista per
diumenge a les deu del matl.

Dins els infantils en Padilla
es va imposar a n'Ali per WO.

En Molino es va imposar a n'en
Moragues, i n'Andreu Jaume a
n'en Miguel, passant directa-
ment en Vinyete a tes semifi-
nals, a tes que els màxims favo-
rits son en Padilla i en Molino.

La final està prevista per
diumenge a tes disset hores.

Dins els juvenils n'Oscar es
va Imposar damunt en Jaume i
en Tomeu Mayol damunt en
Toni, passant̂ n'Oscar i en To-
meu directament a te final, que
promet ésser moft interessant, i
que es disputarà diumenge a
lesdotzedelmatl.

El lliurament dels premis es-
tà previst damunt tes vuit del
vespreaSesPistes.

Col.laboren amb l'organitza-
ció Bestard Esport, en Josep
Got, Hotel Costa Brava, Restau-
rant Marisd, Comissió Festes
de Sant Pere, Ajuntament de
SóHeriViatgesSóHer.

Comença Ia activitat dins l'Escola de VeIa
Joan

Per quart any consecutiu en
Teri AbeNan, Monitor Nacional
que està impartint classes des
de el setanta-nou ha posat de
nou en marxa l'Escola de VeIa
sc4lerica, ubicada com tots sa-
bem a Ia Ratja d'en Repic,
comptant amb Ia eol.laboració
d'en Ferran Unzueta i n'Antoni
Caparrós com a monitors, i d'en
Bartomeu Pons com a Secretari
i Conseller.

Com ens comunicava per-
sonalment en Teri els cursets
estaran oberts fins a final de Se-
tembre, constant d'un mínim de
dotze hores de ctesses (teòri-
ques i pràctiques), havent uns
preus especials pels escolars i
residents a Sdler, reduits amb
més d'un cinquanta per cent
damunt els preus normals.

En Teri que ha participat a
bastants de Congresos de VeIa
i ha estat cridat un parell de ve-
gades per donar classes a Ca-
lanova, a més d'haver aconse-
guit el Trtol de Monitor Nacional,

es queixava bastant de Ia man-
ca de coUaboració de les Asso-
ciacions de Pares a tes que
s'havia dirigir oferint unes con-
dicions mott especials.

EIs objetius de l'Escola de
VeIa, que compta te cot.labora-
ció de l'Ajuntament de Sólter i

de l'Esport Escolar, són iniciar
en Ia pràctica de Ia navegació a
vela als seus alumnes, intentant
donar-los uns coneixements, un
domini i una seguretat, mitjan-
çant els cursos d'iniciació o de
perfeccionament en embarca-
cions de les classes "OptJmisf,

ANTONIO SOCDVS ENSENAT
FONTANERIA

INSTALACIONES Y REPARACIONES

C/. 5. Jaime, 19^f- Ja. TeI. 632135
SOLLER(Mallorca)

ANTIGÜEDADES

ANTONI DE SA COMA
(JERONlBlSBAL)

COMPRATODACLASEOBJETOSANTlGUOS
Teléfono 630865
CAVicarioPastor,9

PAGOS AL CONTADO

SoNIA
FLORISTERÍA

Tel.639786-SOUER

JOAN Y MARGA
PELUQUERlA

unisex

CalleRomaguem, n'22
Telehno630708

SOLLER

Gelaterìa
CAPBl
PlazaLa Torre

PUERTODESOLLER

"GaJeón" (vaixell-escola de 5,50
metres d'eslora amb capacitat
de sis a vuit alumnes i un moni-
tor) i ^VindsurT, a més de l'or-
ganizatció de regates, que mott
possibtement es disputarien
ambn una gran final per tes Fes-
tes de Sant Bartomeu.

EIs cursets normalment so-
len durar sis dies, amb dues ho-
res de clases diàries, essent el
preu pels sollerics de set-mJI
cinc-centes pessetes (el preu
normal és damunt tes mH
cirvcentes pessetesA*>ra).

Al final del curset és lliurat a
cada alumne un diploma homo-
logat per Ia Federació Espanyo
ladeVete.

PANADERIA y PASTELERIA

PRAU
lluna, 7- Teléfono 63 0 Ì 32

SantJaume, 7- Telefono63 1286
FABKICAi llleta, 48 - Ca 'n Tabalet - TeI. 63 O6 S J

7VrOr>AS CAJtMEN
Av.CristobalColon,3

(Enfrente Mercado Municipal) - SOLLER

MCIO CURSO CORTE Y CONFECCIÓN, SISTEMA
MODERNO, CURSO DE PLAZAS LMTADAS.
RESERVARPLAZA AL TELEFONO 63.20.63.

MARCUS
Carpintería
y muebles

CampLlarg
Teléf.630281

Embutidos Aguiló S.A.
CASAFUNOADAENI900 N.I.F.A.07002827

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

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

VtWWBJi4

TlN1TER
Material:
EscolaryOfícina

C. Bauzó, 6 - TeI. 63 3069-SOLLER

DISTRIBUIDOR

J.SASTOE
GELABERT
FAGOR-ASPES

Reparación en general
C/.Mar, 157,bajos.

Tel.630673
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ANUNCIS CLASSIFICATS

VENC TAULA DE SURF,
*Vinta-2'95" i dues veles
Tfeylpry" de 7,20 m. i
T-21" de 5 m. TeL
63.01.95.

SECOMPRANMUEBLES
ANTlGUOS y toda dase
de objetos. Carrer de Ia
Rosa3.TeL63.10.67.

EXTRAVLADO RELOJ,

marca LOTUS el día 18
de junio en Ia Iglesia de
San Bartolomé. Uamar
teL63.05.30.

DONAM CLASES DE
REPAS. Estudiant d'em-
presaricds, estudiant de
COU i estudiant de 3er.
deBUP.Cridaudtelèfon
63.01.22,deles9alesl3
hs.

Bàsquet

Veupopular

Quina opinió Ii mereix el
monument a l'emigrant? (i 4)

TOMAS FUSTER. Policia Municipal
-Era mort més necessari per exemple, arreglar carrers

que fer aquest monument.

RAFAEL ESTADES. Agricuttor
-Un monument... sí, se'n podien afluixar. Es cert que hi

havia coses més necessàries.

MANUELPENAS.Fruiter
-Quin paquet...! Fa rialtes. No saben què és. No repre-

senta res relacionat amb Sóller. Un sap que és a l'emigrant
perquè ho han dit, perquè si no...

VKDTORUV BERNALDO. Mestressa de casa.
-Com a simbolisme, el trob ben aconseguit. Una part

d'aquí i una d'allà, significa precisament el missatge que
expressa.

TOLOAMENGUAL. Tabacs
-Una ridiculesa. Pases per allà, i ni t'adones que existeix.

JOSEPCANYAMERES. Teixidor
-Es cert que a Sóller hi ha coses més necesàries, pero

millor que es faci això, que si no haguessin fet res.

Fins aquí l'enquesta referent al polèmic tema del Monument
a l'emigrant. Com s'haurà pogut comprovar, hi ha pràctica
unanimitat entre els enquestats, especialment en el tema del
cost de l'obra. En sucesives edicions, exposarem attres te-
mes i serà novament Ia veu del lector, del poble en definitiva,
quediràlaseva.

633456

* Ens telefona una persona
preocupada pel tema de Ia in-
mobiliària Alcázar que vol fer Ia
urbanització a Ia Torre Picada.
Manifesta el seu desacord i dó-
na Ia idea de fer una manifesta-
ció.

*Un al.lot que cada dia
neda a Ia platja de Sóller ens diu
que "no hi ha dret que hi hagi
aquestes aigües tan brutes".
Segons ell, s'hauria de fer qual-
que cosa urgent per netegar el

port i poder anar a nedar tran-
quils.

* Des del Port, també, ens
diven que els cotxes passen
tranquilament per tots els ca-
rrers i els vianants han d'esqui-
var els vehicles. En tot el carrer
de J. Torrens sols hi ha dos
pas-zebres i a més a més els
dos estan despintats i no es
veuen, són els que estan davant
el Wimpy i Cas Siquier. Es ben
necessari destacar-los de nou.

El Senior Femeníaexamen

Un error va costar Ia final

MAGO-89

Malgrat que s'hagués pogut
jugar Ia final, una simple equivo-
cació, a l'encontre contra l'Es-
panyol, jugat a Ia nostra pista, va
costar el no poder estar incloses
en Ia final, que Ia va jugar l'es-
mentat equip i el Bones Aires:
això va transformar Ia temporada
en simplement bona. A l'hora de
jutjar l'actuació de les nostres
jugadores cal comentar.

AINA NADAL: Sacrifici, dedi-
cació i lluita constant. Difícil Ia
seva missió, sobretot obligada
per Ia necessitat d'aguantar al
llarg de tota Ia temporada els
quaranta minuts tota Ia pressió i
Ia responsabilitat del joc.

CATERINA MORELL: Es
podria dir que és l'actual estrella
de l'equip, i ben segur que ha
demostrat ser Ia millor pivot de
Balears. Gran contribució Ia seva
al'èxitdelbasquetsoNeric.

RU BESTARD: Tècnica, re-
bot, dedicació. Una de les
millors temporades Ia de "sa pe-
rruquera". EIIa i Catalina Morell
han constituft el millor duet sota
lacistella.

MARW ESCALES: Velocitat
precisió: Les seves cavalcades
són impresionants, i solament Ia
seva pròpia irregularitat no Ia
converteix en una jugadora ex-
cepcional. Uàstima que no
sempre es decideixi a col·laborar
en les tasques defensives.

PW PEDRETTI: L'actual hos-

tessa de vol, es l'expressió del
que ha de ser un jugador: sacri-
fici, lluita per Ia titularitat i coUa-
boració en i per l'equip. Malgrat
mai ha estat una figura, sempre
ha contribuit a l'èxit. La millor de-
fensora.

VICTORIA MORELL: Les de-
finicions aplicades a Pia es po-
drien dedicar, també, a Victoria.
Les característiques d'ambdues
són quasibne, les mateixes.

CATERINA LLADO: Tempo-
rada dura i difícil Ia seva. La pre-
sència de Caterina Morell i l'ex-
cel·lent forma de RIi Bestard
l'han obligada a sufrir en el ban-
quet, tot i que quan ha actuat ha
respost, encara que està lluny
de l'excel.lent forma de b tem-
porada passada, i mancada de
regularitat.

Ma. ANTONIA RAMON: Bona
contribució a l'equip. Ha de
millorar en defensa. La tempora-
da que ve pot ser Ia definitiva
pereBa.

Ma. ANTONUV SOLER: Sacri-
fici, humiliat, bonadefensora.

MARGAUDA FERRER:
Després de Ia seva llarga ab-
sència de les pistes, degut al
greu accident sofert, i encara
que els seus inicis foren mofts
irregulars, poden dir que al final
hem vist a Ia "Marga" que tots
coneixíem.

MAGDALENA BARCELO:
Irregular i certament inconstants,
ha contribu'ft a l'equip en Ia me-
sura que les seves ocupacions Ii
hohanpermés.

Espagés

No cal anar als plens perquè tanmateix
nosesentres

Es darrer dia de plenari a l'Ajuntament, anar-hi va ser
el mateix que si ens haguéssim quedat a ca nostra mirant
un bon "FLJM" perquè de totes maneres, no ens vàrem
enterar de res. El Batle parlava com si estàs avergonyit
de que el sentissin i, que Jo sàpiga, pot anat amb sa cara
ben alta per tot. Nosaltres, els que assistin regularment a
aquests actes, com que tant els pega per fer-los a les 13
h. com a les 9 del matí, o bé te tot el dinar perquè aca-
bam a les 5 tocades o bé t'has d'aixecar a les 8,30 per tal
de no fer tard com el Batle.

Per'o de tota manera, així és el que manco importa. El
que convendria seria que, d'una punyetera vegada, po-
sassin uns micròfons així com cal, perquè seguir que, si
es tractàs de pujar el sou, Ja estaria fet; i fa estona.

EIs nostres guiris de cada dia

Jo no me'n podia donar passada del que em contava
una senyoa; mort bona cuinera, per cert, quant me convi-
da; de toda sa meva credibilitat i que, dit sia de passada,
que fa estona que no remèn es barram per ca seva.

Sa senyora, devers les 4 del capvespre, devallava pel
Carrer Nou i, com és normal, s'haugué d'aturar perquè
devallava tota una colla de guiris que ocupava tot el ca-
rrer. Quan el COMISSIONISTA (GUIA) va ser devora el
cotxe de sa Sra., digué amb un francès mort mal parlat a
tot el "ganado" que tenien una hora per estar per aquí
(SOLLER), però que, com que a aquest plobet no hi havia
resaveure, valie més que enàssin al'estactó.

Aquest tros de porc -ai que me fa dir...!- no se deu
haver assebentat que aquest, i malgrat les deficiències,
és el lloc més formós del món i que, a més, té una esglé-
sia (sempre tencada) i un museu i qualque SATELJTE,
que dóna gust veure'l, i una infinitat de coses que en sa
seva vida no haurà vist mai, ni tan sols somiat.

Podem estar ben seguros d'una cosa, i és que si és
aquesta sa professionalrtat dels que duen turistes, val
més que vaing a Ses Canàries a adressar plàtans amb so

i així al manco, no diran parides d'aquestes per
omplir-se les butxaques.

EIsclotsdeSóller

Vui, amb aixó, dir que els del P.S.M. han fet curt dient
que tot Sóller és un clot. Jo voldria afagir-hi que són dos
els clots i Ja és ben hora que en tapem qualque-un, per-
què sinó, de motoristes d'aquí a un parell d'anys, n'hi
hayrà més de dos de xorcs de tant de rebotar ses cara-
baces.

NotapertotselssollericsempadronatsaSóller

Es fa saber a tots els sollerics empadronats a Ia VaII
que: a l'inventari de les Cases de Ia ViIa hi figuren unes
barreres que estaven posades al "MATADERO". Ara, de
moment, han desaparegudes. Si qualqú sap on són, si
vol cridar a l'Ajuntament (secció objectes perduts) o bé al
setmanari Veu de Sóller fTel. 633456) que és interessant
saber on són i que fan en aquests moments. Es gratifica-
rà Ia informació i Déu sap si farem un monument a qui les
trobi.

ANTIGUTTATS

COMPRA - VENDA DE MOBLES, CERAMICA, PINTURES
ITOTA CLASE D'OBJECTES

RESTAURACIÓ DE MOBLES

CarrerdelaKosa, 3- TeIf. 632873
SOUER(Mallorca)

HERMANOS BERNAT
SERVICIO OPEL

C/. ReverendoMiguel
Rosello,n'3
TeIf. 63 Ì255
SOLLER

COL.LEGI
S. VTCENÇ DE PAUL
Obertel període de matrícula

per:

-Jardíd'infància (3 anys)
—Preescolar (primer i segon)

Informació: Secretaria del'escola,
matins,de 12a 13h.

Tel.631089
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Grup Excursionista Solleríc

24 años organizando excursiones
Redacció

Se cumple este año, el
veinticuatro aniversario de ac-
tividades del "Grup". La úrtima
salida se organizó el pasado
25 de mayo, y a ella asistieron
90excursionistas.

La salida fue a las 8,30 y
se enfiló el CoII, con desayu-
no en el "Hostalet". Prosiguió
Ia caravana hacia "Sant Mar-
çal", "Sa Cabaneta" i "Portol".
Tiempo libre, y Ia mayoría pre-
firió asistir a Ia solemne Misa
del Corpus celebrada en Ia
Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen. Fue oficiada por el
Rvdo. J. Bisellach.

La comida se celebró en
el gran comedor del Toro de
Mallorca". Por Ia tarde se visi-
tó el Port d'Alcúdia, Urbani-
zación "Bon Aire", con su
magnífico puerto deportivo,
hasta el inigualable Mirador
de Ia Victoria. EL regreso se

hizo pasando por el Port de
Pollença, Pollença ciutat i
Uuc. Posteriormente, se inició
Ia úrtima etapa, hacia Escor-
ca, "Gorg Bau", "Montnaber" y
"Mirador de ses Barques", lle-
gándose a Sóller alrededor de
fcs19,30.

FalleceelRvdo.
J.Bisellach

Muy pocos días después
de pronunciar Ia homilía en Ia
Parroquia de Portol, concre-
tamente el martes 30 de ma-
yo, fallecía, víctima de un trá-
gico accidente de circulación,
el Rvdo. JuanBisellach.

La inesperada noticia, rá-
pidamente se propagó entre
los participantes en las ex-
cursiones del "Grup Excursio-
nista Solleríc". El Rvdo. Bise-
llach, había participado asi-
duamente en los últimos años
en diferentes servicios reli-
giosos en relación a activida-

des del "Grup". En paz des-
canse.

Gran anímacíón para
elviajeaCalad'Or

El itinerario de Ia próxima
excursión anunciada para el
domingo, 9 de julio, es real-
mente atractivo. La ruta de
CaIa d'Or hacía muchos años
que no se realizaba. La salida
tendrá lugar a las 8,30 con Ia
variada e interesante ruta de
Ia que nos hacíamos eco en
Ia edición del pasado viemes
a través de "Veu de Sóller".

El martes de esta sema-
na, se iniciaron las inscripcio-
nes que se vieron muy ani-
madas desde los primeros
momentos. A Ia hora exacta
de haberse abierto las listas,
ya se habían registrado 40
inscripciones. Recordemos
que los interesados deben di-
rigirse a "Can Toni Reia", Uu-
na,27,ollamaral630424.

CreuRojg

Soparen homenatge als
ex-vocals de Ia Directiva

Gabriel Mercó

El divendres passat, dia 23, es
va celebrar al Port de Sóller un
sopar en homenatge als mem-
bres de ta directiva de \'As-
semblea Local de Ia Creu Roja
que, degut al resultat de les
primeres eleccions democràti-
ques, han hagut d'abandonar el
seucarrec.

Com ja informàrem, el 6 de
magis els socis i els voluntaris
pogueren elegir les seves As-
semblees per primera vegada
en Ia història de Ia Creu Roja
sortint elegits com a vocals dels
Socis Actius: Josep Antoni Al-
binana, Lluís Bemat, Josep An-
toni Heredia, Joan Bibitoni, Ma-
nuel Torres, Francisco CoH, Uu-
cia Maria Piza i Antoni Joan Se-
rra; i com a vocals dels Socis
Subscriptors: Uuís Yakabi, Joan
Oliver, Ramón Vivas, Magdale-

na Barceló, Andreu Piza, Paula
Marta Colom i Jaume Serra.

Però aquest procés no pot
ser brusc en una institució que
sempre ha tengut un règim
presidencialista. Es per aquest
motiu que, fins el proper mes
d'abril els actuals president, vi-
ce-presidents i secretari conti-
nuaran a b junta directiva, i
després seran reemplaçats.

El president Antoni Grau va
destacar a l'homenatge que
"ma r̂at a^unes persones han
d'abandonar el seu càrrec, això
no significa una total separació
entre ells i Ia Creu Roja, perquè
Ia Creu Roja som tots".

Ara també es coneixen els
noms dels representants a l'As-
sembtea Balear, i són: dels So-
cis Actius, Josep A. Albinana i
Uuís Bemat; dels socis Subs-
criptors, Andreu Piza i Jaume
Serra. Igualment Antoni Grau en
serà un vocal nat.

Demà,
concert
deflauta
iguitarra

Demà dissabte, a
les 20 h. Adelaida
Ponseti i Corretja Ge-
nestar donaran un
concert de flauta i gui-
tarra a l'antiga capella
de Les Escolapies.
Són dues joves intèr-
prets nascudes a Me-
norca, que iniciaren els
seus estudis musicals
alasevailla.

Tant l'una com l'al-
tre han obtingut pre-
mis que concedeixen
l'Ateneu de Mahó
anualment, i segueixen
estudiant i prefeccio-
nant Ia tècnica i Ia in-
terpretació del seu
instrument.

Adelaida estudia
els cursos superiors de
flauta al Conservatori
Municipal Superior de
Barcelona i Corretja
estudia 6è de guitarra
al Conservatori de
Palma.

Obresdiverses

Les obres que ens
presentaran en el con-
cert són molt diverses.
Una part dels autors
que interpretaran són
de l'època barroca,
com és ara J.S. Bach,
E.G. Baron, J.B. Loillet
i G.F. Haendel i els
demés són autors del
nostre segle: K. Fu-
kushima, I. Suzuki, J.
lbert.

Patrocinatpel
Govem Balear

Aquests concerts
de Joves Intèrprets es-
tan patrocinats al 50%
pel Govern Balear, en
concret per Ia Direcció
General de Juventut i
l'Ajuntament de Ia lo-
calitat on es fa, i els
organitza Juventuts
Musicals.

Aquí a Sóller Ia
secció de música del
Grup Novetat ha fet
possible Ia realització
d'aquestrecital.

Tomeu Campins, ofreció una
interesante muestra de peinados

El pasado domingo a las
21,30 horas y en el marco del Ho-
tel Eden Park, el peluquero To-
meu Campins, ofreció una exce-
lente muestra de peinados y cor-
tes de propia creación, siendo
perfectamente comparables a los
realizados por los grandes
maestros de Ia peluqueria.

Desfilaron unas exuberantes
modelos no profesionales de

Sóller, destacando Ia presencia
varonil. El arte y maestria carac-
terizaron a los participantes que
con sus andares de artista, lucie-
ron las creaciones de Tomeu
Campins. En el momento y entre
los desfiles, mostró peinados rea-
lizados al momento y cortes de
pelo que dejaron patente Ia
prueba de buen gusto y profe-
sionalidad del anfitrión.

Los responsables de Ia P.M.
regresaron de Salamanca

Como ya informábamos en Ia edición anterior, días atrás
regresaron de Salamanca el concejal responsable de Circu-
lación, Xim Reynés, y el sargento jefe de Ia Policía Municipal,
Miguel Ouetglas..

Manifestaron a "VEU DE SOLLER", su gran satisfacción
por haber participado en este Congreso Internacional sobre
Educación Vial juntamente con otros países tales como
Francia, rtalia, Israel, etc. Su mayor preocupación en un prin-
cipio era su fatta de experiencia en comparación con los
demás participantes, pero pronto quedó demostrado que
Sóller no tiene nada que envidiar a los demás países, y si tu-
vieran que destacar algún país, seguramente se decantarían
por /faAa, por su experiencia y preparación técnica.

Los responsables de nuestra educación vial no pudieron
presentar ninguna ponencia al Congreso, por haber realiza-
do su inscripción fuera de plazo, pero en un próximo en-
cuentro están muy animados en presentar alguna, sobre un
tematodavía pendiente de concretar.

Quetglas manifestó que en este Congreso ha quedado
bien claro que los que llevan el peso específico de Ia Educa-
ción Vial en España son los policías municipales, a pesar de
Ia fatta de intercambios de experiencias.

El próximo curso escolar se repetirá en Sóller Ia expe-
riencia del cursillo de Educación Vial, y muy posiblemente se
amplíe también a los mayores.

Ernest
Forteza,
inauguró

suestudio

El pasado viernes, el
conocidopublicista

solleric, Emest
Forteza, inauguró
sunuevoestudio
depinturayarte,

enlacallePons,n'13.
Por tal motivo mostró

unascolecciones
dearteypintura

de su propia creación
yofrectóasus

visttantes un vino
español.

No es preciso indicar
elattogradode
capacidadde

creación de Emest,
puessusobras

publicitarias son harto
conocidas. Le

deseamos el mayor
deloséxitosensu

nuevaandadura
artística.

Terceraedad

130socios
sereúnen
en"EICanyis"

TaI como habíamos anun-
ciado, el viemes pasado se reu-
nieron a manteles unas 130 per-
sonas pertenecientes a Ia aso-
ciación de Ia Tercera Edad de
Sóller en el restaurante "El Can-
vís" de Ia playa, con objeto de
celebrar Ia buena marcha de las
obras del Centro de Atención
que se está construyendo en el
antiguo teatro de las Escolapias.

Las mesas excelentemente
preparadas y adornadas con
centros de ramos de rosas y
claveles, acogieron Ia buenísima
comida acompañada de buen
vino y agua mineral a discreción,
y el postre especial preparado
por el propietario del estableci-
miento, Sr. Michel, el café y Ia
copa fueron el broche de oro
que cerró esta cita de compañe-
rismo y fraternidad, que acabó
con un brindis deseando Ia con-
tinuidad de estas pequeñas, pe-
ro alegres celebraciones.

Comencen
lesactivitats
d'estiu
deCanDulce

Redacció

Dia primer de juliol,
Can Dulce inicia Ia tem-
porada d'estiu, i les acti-
vitats que fins ara es
feien en els locate del ca-
rrer de Ia Gran Via Ja
s'hanposatpunt.

Dissabte horabaixa
començarà una activitat
que distreurà a infants de
totes les edats: Un taller
de plàstica i teatre que
servirà per muntar un es-
pectacle basat en una
rondalla mallorquina. EIs
professors capdavanters
d'aquesta experiència
són Lluís López \ Espe-
rança Jaume que dedica-
ran aquest capvespre
setmanal a ensenyar als
nins a fer màscares, ca-
parrots o altres petits ma-
terials que serviran per
enllestir Ia representació
d'una rondalla. A més
d'ells dos altres persones
ajudaran en Ia tasca de
coordinar als petits, Pere
Suau, Andreu Miró, M. I.
Pérez.

El segon cap de set-
mana de juliol està orga-
nitzada una acampada
pels nins socis de l'enti-
tat. Partiran el dissabte
horabaixa i estaran fins el
diumenge. Acamparan en
tendes aprop de les plat-
ges de Muro. Estaran
atesos per persones de
l'associació que Ja s'han
preocupat de tenir els
permissos d'acampada
enunllocapropiat.

Per apuntar-vos o re-
bre informació passau
per Can Dulce de les 18.
h.ales20hs.

PeIs majors, estu-
diants o treballadors, co-
mençarà un curs de bole-
ros, intensiu, que durarà
dues o tres setmanes. Es
farà els horabaixes, tard, i
començarà devers dia 22
de juliol. Per assistir al
curset tots els interessats
també s'han d'inscriure
abans de dia 15 del mes
queve.




