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Ajuntament

La volada de les Cases de Ia ViIa
està en perill de caure

La Conselleria adjunta a
Presidència del Govem Balear,
que canalitza les subvencions
en matèria d'administració terri-
torial, aportarà 900.000 ptes.
per a Ia reparació de les volada
de les Cases de Ia ViIa, i l'Ajun-
tament les restants 875.546
ptes. que costarà el total de les
obres.

Quan només fa uns dotze
anys que l'edifici de les Cases

hagin cedit una mica, i s'ha
obert un crull d'uns 3 ó 4 centi-
metres que separa el voladís de
laparet.

Les obres de reparació, que
han estat adjudicades per con-
tractació directa a l'empresa
"Construccions Puigserver",
consistiran en Ia col.locació i re-
forçament, tot al vortant de l'edi-
fici, dels tirants metàl.lics que
en el seu moment no es posa-

de Ia ViIa va ser acabat, Ia vola-
da de Ia teulada es troba en pe-
rill de caure, especialment TaIa
que sobresurt damunt l'avingu-
daJeroniEstades.

El voladis de bodevilles i
teules està suportat únicament
per bigues de fusta empotra-
des, sense cap tirant que les fixi
convenientment a Ia paret. Amb
el pas del temps, el pès de Ia
volada ha fet que les bigues

ren.
La realització de les obres

fou acordada el mes de maig
de l'any passat, i compta amb
Ia corresponent partida de des-
peses en el pressupost d'en-
guany, però fins ara no s'han
iniciat. El treball a realitzar és
senzill, pero arriscat i perillós, i
per aquesta raó s'espera que
les obres es perllonguin per es-
pai d ' uns dos mesos.

ENAQUESTAEDICIO:

-Proposta alternativa del PSOE sobre les
taxes municipals.

-ENQUESTA POPULAR sobre Ia utilitat de Ia
BaseNaval
(Pàgines centrals).

VENTALLESPORTIU

-Fútbol: Entrevista al "fugitiu" Andreu Ló-
pez. Amengual y Martín: renovació confirma-
da. Miralles, probable.

-Atletisme: Dues medalles d'argent i una
de bronze, en els campionats Juniors de Ba-
lears.

-Tennis; Per Raimundo García el trofeu de
les festes de St. Pere.

-Escacs: L'Albatros del Port, apallissà als
XicletsdeSóller.

-Tir de Fona: Arasa Ben Saia, brillant
guanyador.

El C.F. Sóller organitza dues berbenes per
recaptar diners el proper cap de setmana, al
Camp Municipal d 'Esports.

Graves acusaciones del Alcalde Antonio Arbona contra el Secretario Manuel Pérez Ramos

"El pueblo de Sóller nunca me
perdonaría que me dejara

manipular por un funcionario"

Jaume Casasnovas

"Ni mis amigos, ni mi fami-
Ua, ni el pueblo de Sóller me
perdonarían nunca que me
dejara manipular por un fun-
cionario que: ni es de Sóller,
ni se siente solleríc -por
mucho que Io diga-, y que
encima cobra con dinero de
Sóller", manifestó a "Veu de
Sóller" el alcalde Antonio Ar-
bona, refiriéndose al secreta-
rio municipal Manuel Pérez
Ramos, en el transcurso de
Io que debiera haber sido
una entrevista pero que, al
final, se quedó en unas sim-
ples aclaraciones sobre te-
maspuntuales.

Igualmente Antonio Ar-
bona recriminó al Sr. Pérez el
estar retrasando conscien-
temente los trabajos que son

de su estric*Cj'
como por S>
rnesjuríd!

Guarderiadel'Horta

A criterio del Alcalde, eso
es Io que ocurre con Ia peti-
ción de instalar un comedor
escolar en el colegio público
de l'Horta formulada por los
padres del centro: "Después
del acuerdo de Ia comisión
de Gobierno -dijo Arbona-
sólo resta redactar el tipo de
contrato que se debe suscri-
bir con los padres, y que de-
be ser redactado por los ser-
vicios jurídicos. Como llevan
meses sin hacerlo, no me
quedará otra solución que
acudir a unos servicios jurídi-
cos privados, a cuenta del
contribuyente. Al final, el ma-
lo de Ia película siempre soy

vo, aunque nada tenga que
serconello".

HotelMarbell

En otro orden de cosas el
Alcalde Antonio Arbona ma-
nifestó que a pesar de las
continuas acusaciones de
que ha sido objeto a causa
de las obras que realizó años
atrás en el último piso del
Hotel Marbell, de su propie-
dad, dichas obras son lega-
les, "pues aparte de haber
sido aprobadas por Ia Comi-
sión Provincial de Urbanis-
mo, fueron expuestas al
público a su debido tiempo,
y aprobadas en su día inclu-
so con el voto favorable de
los grupos de Ia oposición
municipal. Además cuento
con Ia certificación municipal
defindeobras".

Dos sollerics en Ia darrera publicació
de Ia Conselleria de Cultura

Dimarts passat tengué
lloc Ia presentació del llibre
Elements de Ia societat
pre-turistica a Mallorca, on
apareixen dos articles de dos
sollerics. Jaume CoII Conesa,
conservador del Museu de
Ceràmica de València, hi ha
publicat un article sobre l'ar-
quitectura popular i Tòfol
Pons, col.laborador d'aquest
setmanari, hi té publicat un
article sobre costums i ritus
propis de Ia zona. El llibre,
amb una acurada presentació
i composició, reprodueix una
sèrie d'articles apareguts a Ia
revista "Lluc" i a "El Mirall". El
llibre conté valuosos estudis
sobre Ia cultura popular i Ia
societat tradicional de Mallor-
ca. La presentació fou a cà-
rrec del Vice-rector de Ia Uni-
versitat de les Illes Balears

Climent Picornell i a l'acte as-
sistiren personalitats desta-
cades del món cultural de les
Illes Balears. Per acabar, des

d'aquest setmanari volem
donar í'enhorabona als dos
sollerics que han col.laborat
en aquesta nova publicació.

BernatMa.LJadó
Arbona,

nou Director
d'EsPuig

PlàcidPórez

Aquesta mateixa setmana
ha estat anomenat Director del
col.legi nacional "Es PuIg" el
professor Bemat Maria Lladó
Arbona, que Ja havia ocupat Ia
direcció els cursos 85^6 i
86-87.

Josep Vicens Colom, que
havia exercit el càrrec els dos
anys anteriors, havia cessat
reglamentàriament en les se-
ves funcions el passat mes de
juny. Al no haver-hi cap propos-
ta per part del Consell Escolar
del centre a l'hora de cobrir Ia
plaça per tres anys, tal com es-
tableix Ia LCOE; ni tampoc cap
professor que volgués fer-se
càrrec de Ia direcció, el Direc-
tor Provincial del MEC ha ano-
menat d'ofici a Bernat Lladó,
de forma provisional, per un
any. Bernat Uadó, amb 18
vots, havia estat Ia persona
més votada d'entre els mes-
tres, a Ia darrera reunió del
Consell Escolar, i aquest ha es-
tat el criteri que ha pasat més a
l'hora del nomenament, segons

ens confirmà l'inspector de zo-
naMiquelVives.

No és Ia primera vegada
que el col.legi "Es Puig" es
queda sense voluntaris a l'hora
d'elegir el Director. Interrogat al
respecte, Josep Vicens ens ha
confessat que el professorat no
té cap interès en agafar Ia di-
recció a causa de Ia poca re-
muneració del càrrec en com-
paració a les moltes responsa-
bilitats que comporta, tant pe-
dagògiques com de coordina-
ció, a més de les no pedagògi-
ques com són el menjador i el
transport.

PeI que fa als altres col.le-
gis d'E.G.B. de Sóller i Deià, no
s'ha produït cap canvi, ni a
l'escola pública, ni a Ia privada;
i els Instituts de BUP i FP serán
regits també pels mateixos di-
rectors del curs anterior.

^^^t
BKASU

REPORTAJES,FOTOS
ESTUDIO,MATERUVL

PARA AFICIONADOS, etc.
Romaguera, 23 - B

Tel.632947-SOLLER
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AGENDA
Avui

perTomeu Rosselló

7 deJulioldel1989,
Divendres

Sant Sadurní, adv. contra les
formigues.
Demà, Santa Elisabet de
Portugal. Diumenge, Santa
Anatòha, adv. contra animals
demalapicada.

COSTUMARI
Cetetxam avui ¡a festa de

Sant Sadumí, invocat temps
enrera contra tes formigues.
L'antiga pagesia Ii dedicava un
parenostre en el res del rosari
perquè guardés els camps i Ia
casad'aquests insectes.

Aquesta advocació s'ha per-
dut en el pas del temps. Per això
b gent empra tans insecticides, i
tes mufonacbnate quimiques i
tes drogueries fan un negoci
rodó amb productes que maten
(de riaNes) a tes nostres formi-
guetes.

Des d'aquest "Costumari"
feim una crida per Ia recuperació
de Ia fe i Ia devoció a Sant
Sadumí, un insecticida cetestial i
ecotògiccomcapattre.

Sorteig d'ahir dijous,
dia6dejutiol

1 2 4
5 13 31
-Comp. 23-

ONCE

Di)ous,6-IuM 26.283
Dimeaes,5-JuM 54.961

Dimarts,4-JuM 11.691

Duluns,3-jdiol 59.009
Divendres,30-Juny

51.421 (Serie 004)

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Període del 27 de juny al 3 de juliol

TEMPERATURES
Maxima30,8"dia30
Minima16,0'dia30

Mapa de plujes del mes de juny

La precipitació mitjana d'aquest segle, en el mes de
juny,esde24,1 litresperm2.

Segons dades disponibles de 75 anys enrrera, en nou
anys no caigué una gota en el mes de juny, i el de més plu-
jafou el de l'any 1915, caigueren 117,5 litres per m2.

El mapa de pluges del passat mes de juny demostra
una vegada més Ie gran irregularitat pluviomètrica de Ia
nostra comarca, mentre alguns observatoris superen Ia mit-
jana mensual, en attres quasi no ha plogut.

JoanPuigserver

PUNTSDEVENDA

Soller:EstancdeRaca.
Ca'nGodo.
Ca'nPereLJuc.
Ca'nCalatayud.
Calabruix.
Ca'nMiquelUauner.

Veu de SóUer
L'horta: ComestiblesVidal.
Port:QuioscLorente.

Papelen'aChachi.
Fornalutx:Ca'nCorona.
Deia:EsFom.
Palma:QuioscdelBom.

Aviso
HORARlSC

DEL'ECUA

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

seclesials
)E CELEBRACIONS

RISTIADOMINICAL

DBSUTE

19
20
20

20
20
19
19

HHFHCF

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
juliol i agost, Ia benzinera
Mora - Vicens (Carretera
de desviació) romandrà
oberta tots els diumen-
ges i festius des de les 8
del matí fins a les 10 del
vespre.

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

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

DipósitLegat PM573-1989
EdUf. PremsaLliure, C.B.

/mprimeur:EditoraBatear, S.A.

D/recforJaume Casasnovas
Capsdeffedacctó.-Ràad Pérez (Local) i Toni Oliver (Esports)

Ctrf.tofcorsetors.-JoanCastanyer, Joan-AntoniCastanyer, Miquel
Angel Feljóo (Port), Miquel Gual, Antoni Jover, Francesc Lorente,
Gabriel Mercè, Joan Oliver, Maria - kjnàsiaPèrez, Joan Puigserver,

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

Disseny ErnestForteza
Fotografía. Guillem Deyà Jesús Sampedro

Calendari
del

pagès

En el creixement de juliol,
plantareu cols, naps, pasta-
nagues i cebes. Llevareu, de
les pomeres i pereres, Ia frui-
ta que els carregui en excés,
i de Ia vinya, el gram i altres
males herbes; cavau-les,
tapant les encletxes, ja que
el sol fa mal a les arrels. En
lluna vella, segareu el blat.
Regau els horts, Ja què és
l'època de major sequetat,
cuidandt especialment l'hor-
talissa, evitant banyar i
escaldarlesfulles.

Registre Civil

Sóller

Neixements:
-Jaume, fill de Alejandro
Pomar Ventura i d'Ana
Man'a Suau Oliver. Nascut
el27deJuny.

Deià

Defuncions:
-Catalina Vives Bauza, morta
el27dejuny,94anys.

Actes de Ia setmana

CONFERENCIA,
a càrrec d'Eduard Moreno Ibáñez, sobre
Temes Urbanístics i Defensa de Ia Natura.
A Ia Caixa de Palma a les 20 hores. Orga-
nitzaelGOB.

EXPOSICIO,
sobre el grup de Bloomsbury, versió itine-
rant. A Ia SaIa d'Exposicions de Ia Fundació
Caixa de Pensions de Sóller, del 5 al 28 de
juliol.Horari:d'11a13h.ide18a21h.

Nota de Sociedad

El pasado viernes día 30 contrajo matrimonio en et
altar Mayor de Ia Iglesia de los Sagrados Corazones a
las 19,30 h., adornada con bellísimas flores, nuestro
compañero en las tareas informativas Guillem Deya
Canals con Ia bella señorita María Company Darder.

La novia lucía un precioso vestido de seda salvaje
que resaltaba su juvenil hermosura. Ofició Ia ceremo-
nia el padre Alejo Vallespir.

Una ver terminado el acto religioso, los jóvenes
desposados se desplazaron en triciclo hasta el restau-
rante "Es Canyís" donde ofrecieron a todos sus invita-
dosunselecto"buffet".

Felicitamos a nuestro compañero y Ie deseamos
una etema y dichosa luna de miel.
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Serveis

AjuntamentdeSóte 63020y0204
OfidnaMunapaldelPorl 630101
AjuntarnentdeFornaWx 631901
AjuntamentdeDeià 639077
JutjatdeSóBer 630348
Notana 632611
Rectoria 630602

PotóaMunrapal 630200
PoiaaMunwpaH>genaes 633721
GuàrcteCivi 630203
Bombers 632500

UrttatSantória 633011
CreuRoja 630645
MetjedeGuardB(Awos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cementiri 631429
ReadenafrHosptì 630777
Depuradora 630642
Coreus 631191
BGas',s.a 630128
ServeiFunerari 630805
îlGas's.a (averias) 630196
BGas·s.a.flJtgèndes) 631108
LocutoriBoaraix 630017
ObresdePort

A.S.C.P.(Ca'nDufce) 632421
CroJoSoterense 631206
LaUnion^aBoigueta1 630163
DefensoraSotererae 631556

FerracartdeSófer 630130
Qa3arcosAzutes' 630170
OaTramontana' 632061
ParadaTaréísPort 631384
ParadaTaré-Sóter 630571
ParadaTaxis-SaTorre 631379
AutocarsUorrpart 202125
AutocarsS*r 632821
AutocarsRepic 630567

Mn*SMw: 08,00 - 10,40 - 13,00

l5;l5'I9ff_AMhrAfcMT 06,45 - 09,t5 - ft,50 -
14,10-18,30(21,OODiumengesiFestius)

«fcrflort 05,55 - 07,00 - 08,00 - 09,00
-09,30-10,00-10,30-11,00-11,30-
12,00 - 12.» - 13,00 - 14,00 - 15,00 -
15,30 - 16,00 - 16,30 - 17,00 - 17,30 -
17,55 - 18,30 - 19,00 - 20,00 - 20,45 -
(21,OODiumengesiFestius).
ft*S*r06,20 - 07,30 - 08,25 - 09,»
-10,00-10,30-11,00-11,30-12,00-
12,» - 13,00 - 13,25 - 14.» - 15,» -
16,00 - 16,» - 17,00 - 17,» - 17,55 -
18,» - 19,00 - 19.» - 20,20 - 21,10 -
(20,%i21,20DumengesiFestiusj.

AUTOUM

P9faâ-Vêêd&no$$o^&8~
fttf*a*r07,»-10,00-12,00-
16,15-19,»
PortdeSo*x4eia-
Vatdemossa-Patm:
07,»-09,»-14,»-16,00-18,00.
fl*flarf*Sdfcr08,15-10,45-12,45
-17,00-20,15.
Deia-VaHtmo$s*fHmt:, 08,00 -
10,00-15,00-16,»-18,»
Sa**ort*ft*nc*09,00.
PorldeSoterJ>ofldePotenctWX
m*MtapMMRmoa

PoftoeSóicf-SõCâíoòrs:
10,00-15,00.
SiC**n-PatdeScter
12,00-16,45.

A l'Ajuntament (Pofca Municipal) vos n*
caran bbrmacaabqualvospodeudn-
&•

Veu de SóUer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC

A TENCIOPERSONAL
DE18A20HORES
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Escacs Música

Aplastantvictòria del Port
deSóller

Joan

Aplastant victòria de Ia
"Peña Albatros", del Port de
Sóller, damunt el "Círculo
Sollerense", per vuit a tres, a
l'interessant confrontació
d'escacs Sóller-Port, disputa-
da el passat diumenge, amb
motiu de les Festes de Sant
Pere.

L'escenari fou el menjador
del Restaurante Marisol, del
Port de Sóller, participant per
part soHerica en Jesus-M.
Abella, n'Andreu Canellas,en
Jaume-A. Aguiló, n'Hector
Guerrero, en Josep Aguiló,
n'Antoni Colom, en Joan-An-
toni Ruiz, el juvenil Miquel A.
Socias, en Miquel Jaume
Jaume, en Marti Ferrer \ el ju-
venil Marti.

EIs representants de Ia
"Peña Albatros" foren: n'Anto-
ni Molino, en Francesc fíadó,
en Josep Valera, en Vicenç
Sastre, en Francesc Esteve,
en Miquel Cardell, en Mayol,
en Peter HoIz, en Nicolàs
Diez, en Joan Galindo i en Jo-
sepFrias.

Les confrontacions que
començaren a les onze i quart
del matí (amb un quart de re-
tard damunt l'horari previst)
yaren finalitzar damunt Ia una,
amb un bon refresc oférit pels

organitzadors a tots els parti-
cipants.

EIs resultats de les onze
partides jugades foren els
següents:

Jesús-M. Abella, 1 - Antoni
Molino, 0

Francesc Radó, 0 - An-
dreuCanellas,1

Jaume-A. Aguiló, 0 - Josep
Valera, 1

Héctor Guerrero, 1 - Vi-
cencSastre,0

Francesc Esteve, 1 - Jo-
sepAguilo,0

Antoni Colom, Q - Miquel
Cardell, 1

Joan-A. Ruiz,0-Mayol, 1
Peter HoIz, 1 - Miquel A.

Socías, 0
Miquel Jaume, 0 - Nicolás

Diez, 1
Joan Galindo, 1 - Martí

Ferrer,0
Josep Frias, 1 - Martí, 0

El President i membres de
Ia Comissió de Festes varen
procedir al lliurament de pre-
mis, corresponent un trofeu a
Ia "Peña Albatros" i un al "Qr-
culo", així com a un n'en Peter
HoIz, el participant més vete-
rà del Port (82 anys), i un a
n'en Josep Aguiló, el partici-
pant de més edat de Sóller
(71 anys), anunciant-se se-
guidament Ia revenja que es
disputarà a Sóller per les Fes-
tes de Sant Bartomeu.

CineAlcazar
£1 terror llama a su puerta.

£1 Chip prodigioso.
Sábado 8 a las 21:30 h.

Domlngo9alasl6:30h.v21:30h.

"Amb ta ma, els nins aprenen a entonar tes notes"

Final de curs de l'escola de música

EIs pares disfrutaren d'escoltar
els avanços dels seus fills

Día 1 de juliol, a Can DuI-
ce es reuniren pares profes-
sorsi nins per cloure el curs
de música. Fou un acte on
els alumnes demostraren
davant els seus pares el que
havien estudiat durant els sis
mesos que han assistit a
classe.

Hi hagué una represer>
tació de quasi bé tots els
instruments que s'ensenyen:
piano, guitarra i flauta dolça.
EIs alumnes de piano toca-
ren estudis breus del mèto-
de, i els de guitarra tocaren
unes cançons en conjunt.
També sentirem als estu-
diants de flauta dolça que a
dúo interpretaren peces mu-
sicals, algunes d'ellès popu-
lars.

EIs més petits, que ha-
vien assistit a les classes
l'audició, posaren moviment
a Ia primera part del "Concert
per Piccolo", de Vivaldi, i així
mostraren ei coneixement de
l'estructurad'aquesta obra.

Nins de primer curs sol-
mitzaren notes feren uns

exercicis de fononimia i can-
taren una cançó, i així en-
senyaren als presents com
aprenen solfeig amb el mè-
tode de pedagogia musical
delPare lreneu Segarra.

Per acabar Ia coral cantà
unes cançons infantils.

EIs professors agraïren
l'assistència a tots, insistint
en que les mares i els pares
sempre eran el millor públic
per als infants, i convidaren a
tots a una berenada que ha-
vien organitzat i preparat els
mateixospares.

S'obrí el termini d'inscrip-
cions pel propercurs

Ara que finalitza el curs i
per preveure Ia matrícula del
proper, curs, l'escola de mú-
sica de Sóller, de Can Dulce,
obri el termini d'inscripció
perquè els els infants de
més de 6 anys puguin reser-
var Ia seva plaça pel mes de
setembre.

Tots els que encara no
han assistit cap vegada a les

classes podran apuntar-se
durant tot aquest mes de ju-
liol.

El curs començarà per
l'octubre i acabarà com l'es-
cola el mes de juny del 90.
EIs graus de solfeig que
s'impartiran serán: Iniciació
pels nins de 6 i 7 anys, i Pri-
mer i Segon pels més gran-
dets.

Aquests darrers podran
optar per estudiar un
d'aquests instruments: pia-
no, violí, guitarra, clarinet,
saxo, flauta dolça, / flauta
travessera.

S'augmentaran el nom-
bre d'hores de lectura musi-
cal, i les classes de sorteig
sols seran de 15 alumnes
com a màxim. La novetat pe-
rò, serà poder aprendre a to-
carelviolí.

Per informar-vos més
àmpliament i per aclarir dub-
tes, podeu passar per Can
Dulce de dilluns a divendres
de 19 a 20 h. o telefonear al
63-24-21, a partir d'avui dia 8
lfinsadia30.

Deiàcedeixel
seucamióper
recollirelfems
deSóller

L'arribada de l'estiu sol dur
aparellats cada any una sèrie
de problemes que actuen ne-
gativament sobre els serveis
que presta l'Ajuntament als
ciutadans i, d'entre ells, Ia re-
collidadelfems.

L'augment del nombre
d'habitants, estiuejants solle-
rics i estrangers, fa que el vo-
lum de bosses de fems a re-
colllir diàriament sigui molt su-
perior al que habitualment
s'arrepleguen els mesos d'hi-
vem. D'aqui que els medis
tècnica i humans dels quals
disposa Ia Brigada Municipal
que realitza el servei siguin to-
talment insuficients al'estiu.

Aquesta situació s'ha pro-
duïda Ja en aquest mes
d'agost, agreujada per Ia cir-
cumstància de que els ca-
mions de recollida són vells i
antiquats.

A més d'això, durant els
darrers anys s'han instal.lat a
Ia vida pública una bona quan-
titat de contenidors que, a
l'hora de ser buidats en el ca-
mió petit, s'han d'aixecar a
una altura superior al metre i
mig. En conseqüència, el ser-
vei de recollida esdevé un tre-
ball feixuc i esgotador.

En vista d'això, el respon-
sable de Béns i Serveis, Mi-
quel Jaume, ha hagut de re-
córrer a l'Ajuntament de Deià
en soUicitud d'ajuda, i el Batle
d'aquella població ha vengut a
bé cedir el seu camió de reco-
llida a Ia Brigada de Soller du-
rant Ia nit, Ja que a Deià el ser-
vei es raelitza de dia. La
col.laboració entre ambdós
Ajuntaments tendrà una dura-
da limitada, que dependrà del
temps que tardi l'Ajuntament
de Sóller en solucionar el pro-
blem per una d'aquestes dues
vies: o bé Ia privatització del
servei, o bé Ia seva modernit-
zació i corresponent reestruc-
turació!t

Rogad a Dios en caridad por el alma de

DonFranciscoLópezJofre
(Son pare d'en Quete)

en el primer aniversario de su muerte
que falleció en Sóller, el día 9 de Julio de 1988

E.P.D.

Su familia, al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdtóa, les comunican que el pró-
ximo día 9 de julio se celebrará una misa en sufragio del alma del finado, a las 7 de Ia tarde,
en Ia Iglesia de Sant Ramon de Penyafort del Puerto. Se agradecerá su asistencia o que,
de otro modo, Ie tengan presente en sus oraciones.

CBïflA
MMÚ&&
SÓLLIK
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Cultura Festes Populars

III Concurs de Poesia "VaII d'Or"
Redacció

Per tercera vegada Ia
secció literària del Grup No-
vetat organitza el Concurs
de poesia "VaII d'Or". Les
bases del concurs Ja foren
publicades i donades a co-
néixer al públic que assistí a
l'homenatge a D. Guillem
Colom que el mateix grup
cultural organitzà el passat
dia10.

En aquesta convocatòria
les bases estan detallades
en el programa i en línies
generals són les següents:

* EIs poemes seran de
temalliure,

* cada autor podrà pre-
sentar un màxim de tres
obres,

* les obres s'entregaran
abans de dia 12 d'agost a Ia
LJibrería Calabruix,

* Hi haurà tres premis
de 25.000, 15.000 , 10.000

pts. més altres obsequis, i
també un accèssit de 10.000
pts., al millor poema local.

* L'acte d'entrega serà
durant les festes de St. Bar-
tomeu de Sóller.

El Grup Novetat està ara
treballant en Ia formació del
jurat i en les gestions cap a
les entitats patrocinadores
del Concurs.

En el primer cas, els jo-
ves organitzadors sollerics
estan tractant d'incloure en-
tre els membres del jurat a Ia
cantant mallorquina Maria
del Mar Bonet que ha cantat
poemes de B. Rosselló-Por-

• cel i que tè gravacions de
poemes populars mallor-
quins. En el segon cas és de
resaltar Ia col.laboració, en-
tre d'altres, de tres ajunta-
ments de Ia comarca: Sóller,
Deià \ Fornalutx, que han vist
bona Ia idea de potenciat
aquests tipus d'activitats
culturals.

Labarriadade
ElsEstiradors
nuevamenteen
Fiestas

La Comisión de Fiestas de "EIs
Estiradors" elaborarà el programa

Redacción

La Comisión de "Festes dels Estiradors" està
en plena tarea de elaboración de lo. que serà el
próximo programa de fiestas que se celebrarà,
como viene siendo habitual, durante el mes de ju-

Escorca Deià

EIConsistori
afavor
dela
Urbanització
deTuent

Gabriel Mercé

Segons unes dedaracions
del Tinent de Batle de l'Ajun-
tament d'Escorca Antoni Ga-
rau, tant ell com tot el consis-
tori d'aquest municipi estan
interessats en que Ia CaIa de
7uenfs'urbanitzi.

Destacà que Ia construc-
ció d'un hotel de quatre es-
trelles promocionaria espe-
cialment tota Ia Comarca i
que, a més, incrementaria
espectacularment les entra-
des econòmiques a l'Ajunta-
ment.

De tota manera va asse-
gurar que volen impedir les
il.legalitats i que el projecte
sols els interessa si segueix Ia
llei.

lio. Los organizadores ponen en ello todo su en-
tusiasmo y esperan Ia participación de todos sus
socios y colaboradores y Ia asistencia de todas
aquellas personas que quieran pasar un rato
agradableen aquella barriada.

Informaremos más ampliamente en próximas
ediciones de los actos previstos.

Invasiónderatas
J. Casasnovas

Esports pels nins de Deià durant l'estiu
EIs nins podran assistir a

classes de futbito i mi-
ni-basquet al parc de Deià i
al camp de fútbol. EIs pares i
mestres de l'escola han or-
ganitzat aquestes activitats
que se feran durant els me-
sos de juliol i agost, durant
dos dies a Ia setmana, els
horabaixes de les 17 hores
finsales19.

Dos monitors de Sóllers
pujaran cada dimarts i dijous
per ensenyar als nins, són na
Cristina Bemat, jugadora del
Juventut Mariana que els
entrenarà de basquetbol, i
Josep Vida/ que juga amb un
equip del Port de Sóller i que
els ensenyarà a jugar a fut-
bol.

Segurament feran dos

grups segons les edats, i els
nins que encara no s'han
inscrits encara hi són a
temps, si s'apunten i paguen
Ia quota a I 'hora de Ia classe.

També continuen les
classes de jazz-ballet que
començaren el mes passat,
ie I curs de ball mallorquí que
mostra el grup Estol de Tra-
muntana del Port de Sóller.

Varios vecinos de diferentes
barriadas de Sóller y Biniaraix
han manifestado su preocupa-
ción ante Ia invasión de roedo-
res que están sufriendo.

La presencia de ratas viene
provocada por Ia suciedd que
impera en algunos solares sin
edificar ni vallar. Los propieta-
rios no se molestan en mante-
nerlos limpios, ni tampoco el
ayuntamiento les obliga a ello.
No es difícil ver circular ratas de
tamaño considerable, al pasar
por las calles de Sóller por Ia
noche o en pleno día.

Los vecinos de Biniaraix
manifestaron su protesta aña-
diendo que tener instalados
dos contenedores en Ia barri-
cada no es suficiente. Se vier-
ten en ellos excesiva cantidad
de bolsas u otros materiales
que provocan un considerable
aumento de peso. Por ello los
empleados municipales se ven
imposibilitados para levantarlos
y Ia basura permanece hasta
quesupudre.

El Ayuntamiento se hace
cargo del tema después de
constantes avisos. El vecindario
se queja de que los operarios
se limitan a recoger Ia basura,
vaciar los cubos, sin recoger las
inmundicias que caen al suelo.

AiresSollerícs
convidatsaun
festivala
Saragossa

M.l.

Elsdies 14, 15, i 16de
juliol els membres del grup
de ball mallorquí Aires
Sollerics es desplaçaran
fins a Egea de los Caballe-
ros, de Ia provincia de Sa-
ragossa per participar en
el festival de folklore que
organitza l'ajuntament
d'aquesta vüa. El festival
és d'àmbit estatal, hi as-
sistiran grups de balladors
de distints indrets de Ia
penínsute i de les illes, i el
grup solleric serà el repre-
sentant de les Illes Ba-
lears. La nota curiosa és
que fou l'ajuntament de
Palma qui informà als or-
ganitzadors sobre el grup
solleric, Ja que encara que
en aquest poble existeixen
agrupacions folklòriques,
aquestes no havien tengut
contacte amb Aires Solle-
rics.

L'activitat d'estiu del
grup popular solleric no
acaba aquí: Segueixen els
actes per celebrar el'seu
XXaniversari.

Per aquesta setmana
estava prevista una balla-
da popular i també Ia in-
nauguració de \'"Exposició
de vestits, instruments i
ormeigs de Mallorca", peró
per causes de temps
s'han canviat les dades i
aquests actes es feran du-
rant Ia segona quinzena
del mes que ve, juliol. Més
envant vos informarem
amb més precisió. I Ia no-
va més considerable és
que Aires Sollerics prepara
un disc amb temes popu-
lars, alguns seran per
ballar i altres seran tona-
desoromanços.

Esperen tenir-lo a punt
per anar als estudis a fer
Ia gravació durant els me-
sos de octubre o novem-
bre.

DEIA
BAR-RESTAURANTE

FRANCISCO ARBONA PUIG

FelipeBauza,num. I
Talét.639265
DEIAlMallorcol

Gelateria
C'AN PAU

GRANIZADOS
LECHE PREPARADA

Plaza Constitución
SOLLER
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DROGUERA

CANPEREBERNAT
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BAR PALMERAS
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CALZADOS PITIS
GRAN SURTIDO

CABALLERO - SENORA - NINOS
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Temesdenins

Hem de culdarmUIoreIPort
Rosa Ma. Cañameras

"Peraixò vullparlardelPort,
que l'estim moltmalgrat
que estiguimoltbrut"

Som na Rosa Ma. Ca-
ñameras i tenc 11 anys.

Estk: d'acord amb n'Aina
Pérez. Ens haurien de deixar
un espai en el diari per no-
saltres, Ja que en els diaris
només hi escriuen les per-
sonesmajors.

Jo no som de Sóller, però
mon pare sí que ho és i, a
més, què carall! l'estim mort:
amb els seus olivars, pinars,
Les Marjades i el Port.

Per això vull parlar del
Port, que l'estim molt mal-

grat que estigui mort brut.
Quan ens anam a banyar
dins l'aigua no podem bus-
sejar, ni fer el pi, ni fer cuca-
veles de tan bruta que està
l'aigua; a més, l'aigua té
unes maJ'es que són de Ia
benzina de les barques.
Hem de cuidar millor el Port,
perquè dins l'aigua hi tro-
bam bosses, pots, etc.

Enguany, segons diuen,
l'aigua del Port està més
bruta que mai, Ja que és una
de les tres platges més bru-

tes de Mallorca. Amb l'aigua
tan contaminada, podem
agafar mortes infeccions.
Les persones que estiguin a
càrrec del Port, per favor,
feis tot Io possible per arre-
glar-ho!.

EIsgransenshanespenyatca-nosfra
Aina Pérez

Modificar, modificar, i modi-
ficar. Així és com vull comen-
çar l'article d'avui! EIs llops i
daines, per l'estiu, anam a fer
un campament. Pareix impos-
sible, però està tot modificat!
Fa mort de temps que els
Caps (que són els qui ens cui-
den) intenten de trobar un lloc
per acampar durant una set-
mana.

Per fer aquest campament
necessitam una sèrie de coses
com són:

-aigua per beure, preparar
eldinar,idutxar-nos.

-una mica d'esplanada per
instal.larlestendes.

-arbres que ens donin
ombraiocells.

-i tenir Ia mar a quatre pas-
ses.

Així com a nosaltres, supós
que hi ha altres persones que
els agradaria trobar un lloc per

estar en contacte amb Ia natu-
ra. Són els homes els qui
volem modificar-hotot.

Queden tan pocs llocs a
Mallorca, on hi hagi bocs! Les
nostres platges, serien tan
maques sense hotels ni edifi-
cis! Però els grans ens han
espenyatca-nostra.

L'única cosa que els impor-
ta a molts de grans, com Ja vos
he dit, és modificar-ho tot. Si
els passa pel cap de construir
un edifici al mig d'un bosc, l'hi
fan: no els importa matar els
animals, les plantes i els arbres
quehiviuen...

I ara venen les meves pre-
guntes:

-No trobau que hem de
mantenirlanatura?

-Què passaria si s'acabas-
sin tots els arbres de Mallorca?

-No trobau que no haurieu
de matar cap èsser viu?

-I si s'acabassin les espè-
ciesd'animals?

Au, venga, senyors! Enlloc
de destruir Ia natura, cuidau-la i
protegiu-la, si us plau, perquè
sinó, d'aquí a uns anys ens
haurem d'anarde Mallorca...

Com des de fa morts d'anys
és tradició a Sóller, i també ho
és per al "Col·lectiu", dissabte
vespre passat vokjuérem anar a
veure néixer el dia prop del Puig
Major. Convocats idò per
aquest grup ens arreplegàrem
devers les dotze i mrtja a Raça
una quinzena de joves; agafà-
rem forces i després en cotxe
partírem cap a te Coma de
n'Arbona. Arribat aM preparà-
rem el material: les llanternes
perquè Ia Uuna encara no guai-
tava damunt Ia cresta de Son
Torrella, i també vàrem posar
un tronc per homs dins cada
motxilla.

Elsol tomà ballaralPulg delm!gdia
Col.lectiu per Ia Pau i Ia No-violencia

Així, talment un cuc de
llums, ens enfilàrem per dins el
bosc fins a Ia Font dels Coloms
(on aprofitàrem el darrer glop
d'aigua fresca) i devers les
dues i mitja començàvem a
pujar l'antic camí dels nevaters.
Aquest camí, a un temps
empedrat, està mott deteriorat
sobretot per les pedres que
s'amollen i en fan una rosse-
guera. Anàvem molt de pressa i

amb un res, després d'un repòs
devora els pous de neu, arribà-
vem att de Ia Coma. Aquí les
llanternes ja no eren necessà-
ries: Ia LJuna lluia ben fort i com
que no hi ha arbres hi vèiem
bendar.

A partir d'aquí Ja no hi ha
camí i ens hem d'enfilar tot dret
per un coster de penyes i
pedres que s'amollen; els coi-
xins de monja encara ho feien

més fàcil. Després d'aquest
darrera estirada arribàvem al
Puig del Migdia, a mort poca
distància del Puig Major i d'una
altària molt semblant. Des d'allà
les instal·lacions milrtars amb
els llums encesos pareixien
encara més fantasmals. La nrt
eratranquila i feia poc oratge.

Qui va voler va becar un
poc, arrecerat darrere qualque
penyal, i Ia resta encenguérem

EIM!sterio de las Curvas de! Camino
Las ciento y pico de cur-

vas que nos separan del resto
del mundo civilizado tienen el
misterio propio de aquellos
amores de difícil conquista.
No es Io mismo que aquellos
paisajes que enamoran el
primer golde de vista; se trata
de una larga labor que requie-
re paciencia y tacto antes de
atreverse a meter una mano
audaz al volante y resultar
estrellado contra un camión
dereparto.

Cada vez que uno se
aventure por el desfiladero de
Ia montaña tiene que templar
el ánimo y disponerse a una
aventura nunca ingenua. No
se puede ignorar el peligro de
encontrar un grupo de turistas
presuntamente felices que,
hacinados en un carro de
alquiler, sean poseidos por el
trance místico que suele pro-
duciries Ia visión extática de
un olivo milenario o Ia natura-
leza exacta de un akjarrobo.

Lo peligroso para los cur-
rantes que deben cruzar Ia
montaña a diario es que los
felices turistas suelen entrar
en trance místico en plena
curva de bajada, detener su
coche, consultar el mapa,
revisar el diccionario, compro-
bar Ia guía que les ha dado su
hotel y después dar rienda
suelta al gatillo de su instama-
tic. Deben ser felices por una
semana al año y hacen bien
con fotografiarse ingenua-
mente en ese paisaje insólito.

Allí pueden todavía oír una
pareja de ruiseñores citarse
entre el follaje fresco de una
encina a resolver sus asuntos
de primavera o embriagarse
con el perfume empalagoso

J. Sharpe

de las retamas que amarillean
en los bajos del camino. Otros
he visto analizando las hojas
de un ciruelo estallado en
colores cuando llega abril y
algún sentimental se ha que-
dado sin aliento cuando Ia
luminosidad selenita pinta de
plata las curvas del camino, y
tiñe las hojas de esa luz láctea
que inquieta el ánima de los
mortales.

Los animales silvestres del
camino queácaban su viaje
bajo las ruedas de lo& coches,
esos pájaros < tozudos que
vuelven cada año a cantar, los

anuncios publicitarios -el toro,
los michelines, Ia preciosa
cerámica celeste de telefun-
ken- perdidos ante Ia presen-
cia del bosque, y esos
pequeños senderos umbríos,
en los que uno más de una
vez ha deseado perderse
para siempre abandonando
rutinas, horarios y éxitos mun-
danos, están impacientes
porque comience de una
buena vez a construirse Ia
zanahoria de los proceres.

Todos estos bichos o
vegetales están de acuerdo
con el forat y empiezan a pre-

guntarse qué diablos estará
pasando, que nunca se inican
sus obras. Una lechuza decía
Ia otra noche que se trata de
evitar el bochorno de Io que
podría suceder si efectiva-
mente el camino de las curvas
no fuera un obstáculo para
que nuestros líderes llenen las
calles de visrtantes y que
miles de personas nos des-
cubran por fin. Un tordo suizo
que sobrevivió al filat apuntó
que pensaba instalar una red
de Centros Médicos para
sobrevivientes de nuestras
aguas marítimas y el puput
calló porque tenía intereses
en los terrenos de Ia depura-
dora.

Quienes vamos y venimos
también quisiéramos saber
cuándo podremos sumergir-
nos en el silencio nocturno
que nos va a ahorrar 10 minu-
tos y alguna deparrada, pero
eso ya es otra cosa. Más
saben los pájaros que uno de
estas lides. Así que bien
hacemos con abrir ventanillas
y aspirar aire mientras el largo
y sinuoso camino nos templa
y nos recorre el interior, única
cosa que los caminos pueden
ofrecer a los humanos, según
explicara hace años Kavafis,
otro que no entendía de pea-
jes, aunque supiera domesti-
car una curva abrupta y con-
vertirla en augurio de las ton-
teriashumanoides.

Por ahora y a fatta del
progreso prometido, no deja
de ser una buena gimnasia
robar 20 minutos diarios a las
obligaciones y bajarse a
beber un sorbo de agua fres-
ca en Ia cima de una montaña
ávidadesilencio.

foc amb Ia llenya que havíem
trajinat. Amb Ia calentor les
nostres cares s'anaren alegrant
(realment l'espectacle era pre-
cios: banyats de Uuna, en
silenci, art del Puig, amb un foc
al que havíem contribuft tots).
Però haviat ens vendria Ia xerre-
ra ajudats per les llepolies i el vi
dolç. D'aquesta manera passà-
rem una hora grossa quan
devers les cins va començar a
trencar el dia i es despertaren
elsquidormien.

La visió començava a esser
magnífica; teníem tota Mallorca
als nostres peus. Devers les sis,
i quasi per sorpresa, va compa-
rèixer un SoI ben vermell i que

es ballugava de pressa. Aquí
crits, rialles, Senyera i qualque
retrat.

Llàstima que el símbol de
vida havia d'anar a nébcer part
darrere un muntatge de mort.
Després d'un moment de con-
templació i apagat el foc
començàrem a devallar per allà
mateix, araambclaror.

Amb quatre ltongos vàrem
esser a Ia Coma, aJs pous de
neu i una artra vegada a Ia Font.
L'alzinar estava preciós i l'arri-
bada a Ia carretera ens recordà
Ia civilització. Arribats a Raça
beguérem qualque cosa junts,
però les nostres cares mostra-
ven bé el cansament i Ia nit
sense dormir. No hi ha por, avui
és diumenge! A més, estàvem
amarats del So/ de Sant Joan
que havia ballat a les totes, i si
qualcú no ho creu que hi vengui
l'anyqueve.

Messions
Grupd'Opinió

Quan Ia gallera de Can Cuixí
estava en marxa, allò era un lloc
de messions i proves però, ner
sols de galls, sinó de tota mena.

Un dia s'en trobaren dos que
les se donaven de menjadors, T
aviat les messions quedaren
closses: se provarien a veure qui
menjava més plats de paella.

L'espectació era grossa per
veure tal prova, perquè els juga-
dors, tots dos, tenien molta
fama. I començaren a menjar
plats de paella una darrera
l'altre. El primer se va rendir
després de molts de plats i, el
guanyador, per demostrar que
era el millor, se'n va menjar
encara tres o quatre més.

Com Ja sabeu, si l'arròs no
està ben cuit, revé i, a Ia nrt, els
granets tots creixeren una mica,
sols una miqueta cada un però,

com que n'hi havia molts, aquell
pobre homenet va rebentar!

Urbaísticament partant,
Sóller, i tota Mallorca, és un des-
gavell, i és ben necessari que
tots, i també els regidors, i
sobretot el cap pare que és el
batle, comencem a respectar i
fer respectar estrictament les
normes urbanístiques.

Si tots creixem un poquet,
encara que sols sia un poquet,
com en el conte, Sóller, aquest
poble estimat, i Mallorca sence-
ra, rebentarem com l'home de Ia
història.

I Sóller Ja comença a reben-
tar...

I partant de messions: a que
Ia urbanització Alcázar (a Ia Tor-
re Picada), que té morts d'inte-
ressos, al final se farà... de mala
manera?

Veu del lector

Quins carrers més florits!
Perepe

Ja sé que és inútil posar-se amb l'Ajuntament, perquè tot Ii entra per
una orella i Ii surt per l'altra, però... no heu vist com estan els carrers i
camins de Sóller? Plens de clots, pegats, pedres de les aceres que pati-
nen, i qualque forat que hi passa una camafins al genoll.

I les herbes de les voreres? Heu vist com són d'artes, verdosses i flo-
rides? EIs cotxes Ja es separen d'elles perquè se'n fan port Jo crec que
esperen que arribi el mes d'agost o de setembre per netejar-los, perquè
així els estrangers poden dir: "Quins carrers més vers i florits!".

Si, si; Ja sabem que el camí del Barranc està ben net, però no queda-
va més remei si no volíem que els pintors de Ia Trobada Internacional de
Ia Fira pintassin quadres plens d'herbes i brutor... Es ben necessari que
Ia Brigada no esperi a finals d'estiu, com cada any, per netejar els
camins.
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Veu del lector Veupopular

¿Están o no contaminadas las aguas del Puerto?
Sr Presidente D. Nicolás

Cortés. Como ciudadano,
tengo derecho ha estar de
acuerdo o no con Ia opinión
dada por usted, sobre el es-
tado sanitario de las aguas
delpuertodeSóHer.

En Ia entrevista que Ie
efectuó el Sr. Pérez, publica-
da en el Semanario VEU DE
SOLLER el día treinta de junio
pasado, a Ia pregunta del
entrevistador sobre los pro-
blemas del Puerto, y concre-
tamente a Io que hace refe-
rencia al estado de las aguas
en el aspecto sanitario, lite-
ralmente dice: Jo crec que les
aigües no estan contamina-
des, i que estan exactament
igual que l'any passat o
millor. ¿Com estavan l'any
passat?.

Sr Cortés, usted da una
opinión que presuntamente
tiene los tintes del más puro
estilo del que dice Io que
piensa, pero no cree Io que
dice; del que defiende úni-
camente intereses sectoriales
y muchas veces estos no son
coincidentes con los de Ia
población. Ud, a Ia torera, se
aventura y va alegremente
diciendo en un medio de di-
fusión que las aguas de
nuestro Puerto no están con-
taminadas. Qué más quisié-
ramos los ciudadanos. En to-
do caso, no es ud. quien tie-
ne que pronunciarse sobre
este particular; es Ia autori-
dad sanitaria competente
quien debe de pronunciarse
sobre el estado de Ia cues-
tión. Por esta razón, creo que

su afirmación es gratuita y
vacía de contenido; pero es
su opinión, y Ia respeto aun-
que no Ia comparto; no pre-
senta pruebas. Ud es muy
libre de opinar Io que Ie ven-
ga en gana, pero eso está Ia
democrática libertad de ex-
presión. Y da Ia suya usted.
Pero no nos quiera hacer co-

mulgar con ruedas de molino
con tales afirmaciones, por-
que no es de mucha fineza.
Quiero recordarle, y son
muchas las bocas que Io han
afirmado, que nuestro Puerto
es de los pocos puntos
NEGROS del Litoral Balear.
Más aún: se preguntaba es-
tos días pasados por qué Ia

Conselleria de Sanidad no
clausura las Playas de Sóller
parausopúblico.

El problema del estado
actual del Puerto es grave y
esto es un hecho que está
degenerando poco a poco Ia
imagen turística que antes
gozaba, nuestra Bahía, y en
ningún modo, en este caso
desde cualquier esfera de
poder, no hay que ser como
el avestruz, que ante las difi-
cultades esconde su cabeza
bajo tierra. Los problemas
hay que ventilarios y afrontar-
los; en este País por desgra-
cia es Ia única forma de solu-
cionarlos.

Sr. Cortés, ud. tiene toda
Ia legitimidad de decir y hacer
Io mejor para el Sector que
representa tan dignamente;
sé que los intereses que re-
presenta, prácticamente son
el Pulmón económico del
valle, pero no los defienda so-
lamente desde ópticas pura-
mente interesadas, porque
los intereses generales, están
por encima de los sectoriales.

Cuando una personalidad
hace afirmaciones públicas,
hay que ser prudente: puede'
herir sensibilidades. Créame:
muchos ciudadanos clama-
mos para que, de una vez,
dejen de tomamos el pelo
quienes por su condición de
hombres públicos, a los me-
dios de difusión, sueltan su
verborrea dando Ia sensación
de querer sentar Cátedra y
no deberia ser así. Atenta-
mente.

Antoni Socies Edreira

Miguel Soler se defiende de las acusaciones de agresión
Esta semana pasada he

sido objeto de una denuncia
y una publicación interesada,
que atenta contra mi honor y
el de mi familia, consecuencia
de una situación, Ia cual quie-
ro aclarar.

Desde hace varias sema-
nas, un grupo de jóvenes,
cada tarde de tres a ocho ho-
ras, aproximadamente, en el
patio posterior de Ia Iglesia de
i'Horta, están ensayando un
musical play-back, con un po-
tente equipo de altavoces.
EIIo ha sido causa de nume-
rosas protestas de vecinos
que, por el alto volumen de Ia
"música", veían violentada su
pacífica convivencia, e impo-
sibilitadas de llevar a cabo
sus labores con normalidad
dentro de sus propias casas,
afectando incluso a algún ve-
cino en su precario estado de
salud; Io cual, en concreto,
llevó al vecino D. RAMON
CANALS a formular denuncia
por escrito en el Ayuntamien-
to, por cierto, denuncia que
no ha tenido Ia misma pro-
yección pública que, por ex-
traños motivos de índole polí-
tico, hatenidolaotra.

De nada han servido los
intentos de diálogo pacífico
con los miembros de dicho
grupo, quienes cada vez que
hemos intentado razonar con
ellos se han buriado de no-
sotros, incluso llegando al
desprecioyalinsulto.

De nada han servido las
continuas denuncias a Ia po-
licía municipal por parte de
los vecinos, quienes eficaz-
mente les han parado asi-
duas veces, pero de quienes
se han buriado también nada
másausentarse.

Y de nada han servido las
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"Fotocopia de Ia denuncia presentada contra Miguel Soler"

apelaciones a las autoridades
eclesiásticas locales quienes
han hecho oídos sordos re-
huyendo responsabilidades.

Después de todas estas
gestiones y varias semanas
de aguantar un ruido infernal,
es cuando intervengo de una
forma enérgica y exigiéndoles
que paren de una vez, pero
sin insultos, ni piedras. Miguel
Soler y su familia ni insultan ni
tiran piedras a las personas.
Por tanto debo negar el que
haya habido agresión física
alguna y así Io manifestó el
Dr. D. BARTOLOMÉ COLOM
a quien los ruidosos deman-

dantes acudieron en primer
lugar para que les extendiera
un certificado médico y a
quienes descubrió que Ia le-
sión exhibida no podía prove-
nir de pedrada alguna.

Aquí Ia única acción vio-
lenta y continuada ha sido Ia
de los "ruidosos" que con al-
tavoces a un volumen ensor-
decedor con música "chaba-
cana" y vulgar (y recuérdose
todo ello dentro de un recinto
parroquial) han estado impor-
tunando a numerosos veci-
nos.

El Sr. ANTONIO GARAU
concejal socialista valedor de

los denunciantes, vecino de
Ia misma barriada, con el cual
primero por teléfono y des-
pués personalmente, había-
mos pactado relanzar las fies-
tas de Ia Huerta, con el
compromiso de no politizar-
las, aprovecha Ia ocasión y
monta el número para des-
prestigiar a mi persona y a mi
familia. Tampoco ha sido del
todo clara Ia actuación del
ALCALDE D. ANTONIO AR-
BONA.

La suerte en todo esto es.
que en un pueblo todos nos
conocemos y quienes han
querido utilizar dicha denun-
cia como arma política como
medio para desprestigiar mi
labor como ex-alcalde y mi
trayectoria política, posible-
mente se verán autolesiona-
dos con Ia "piedra" que ellos
hanqueridolanzar.

No tengo nada en contra
de que se celebren unas fies-
tas, aunque siempre he sido
partidario de utilizar el dinero
público en realizaciones más
necesarias y de no proliferar
festejos, más con escasa tra-
dición, muy costosos y super-
ficiales. Pese a ello no ha fal-
tado mi aportación económi-
ca y mi apoyo, pero quiero
señalar que siempre se ha-
bían organizado las fiestas de
nuestra barriada sin necesi-
dad de molestar a nadie y
menos a los propio vecinos.

Felizmente el caso está
en manos de Ia Justicia y por
tanto creo que no hay más
que hablar. He querido con
estas lineas exponer los he-
chos así como fueron para
despejar toda duda y dejar
claro quienes han sido los au-
ténticosagresores.

MiguelSolerDeya

Quina utilitat Ii veu avui a Ia
Base Naval del Port de Sóller?
(1)

TOLOFRAU.Tabacs
-En aquesta moments, cap ni una. Una de dues: o que
l'omplin de personal militar, o que Ia cedeixin al poble. Avui,
és un espai lamentablement perdut.

JERONIAALEMANY. Souvenir
-Vatúa el món!. MaI desaparaguès. Tot és nosa el que Ia Ba-
se avui fa. Un temps, podía tenir més o manco un sentit, pe-
rò avui, de cap manera. La imatge al Port en els mesos d'es-
tiu, és senzillament vergonyosa. Endemés, alguns recreistes
tenen bula, i altres no, a l'hora d'utilitzar amarraments a dins
Ia Base. Aquí, ó tots moros, ó tots cristians.

GUILLEMBERNAT.Joier
-Nul.la. Pens que s'hauria de cedir al poble, Ja que actual-
ment és un espai infrautilitzat en un lloc tan mancat d'ama-
rraments com és el Port de Sóller, al marge de poder recupe1

rar uns terrenys dels quals podria gaudir tot el poble.

CARME MANSILLA. Professora
-La Base, no serveix per res. Però alerta!, que Ia cessió al
poble, pot ser una arma de doble tall. Ojalà ens garantitzas-
sin que en els futurs terrenys no existirà/el clàssic "buitreo"
tan propi dels especuladors a l'ús. Si s'ha de fer un disbarat
arquitectònic, quasi sería millor deixar Ia cosa com està.

MARIA CASTANYER de Ca Na Rèia
-No fa més que nosa. La Base està a dins uns terrenys que
mos expropiaren als sollerics per una misèria, i trob que en
plena democràcia, Ja hauría d'estar tornada al poble de
Sóller. Això donaria ocasió a recuperar un ample i maravellós
passeig, semblant al que recordam d'abans de Ia guerra, i
que constituía un dels més atractius indrets de tota Ia co-
marca.

ANTONIO SOCDVS ENSENAT
FONTANERÍA

INSTALACIONES Y REPARACIONES

C/.S.Jaime,19-4'-la. Tel.632135
SOLLER(Mallorca)

PATRONATDE
FESTESDE

FORNALlTX
Se convoca a tots el

Associats del Patronat
de Festes a Ia Reunió

quesecelebrara
DILLUNSDIAlOALES
2r30h.aTAjuntament,
per tractar sobre les

Festes patronals de 1.989
El President
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La qüestió de l'increment de les tarifes dels
arbitris municipals ha estat una de les batalles
més dures que han lliurat Ia majoria municipal
UM i AP, que govemen a l'Ajuntament de Soller, i
els grups de l'oposició, especialment el PSOE i el
PSM.

La disparitat d'opinions es feu sentir per pri-
mera vegada en el PIe extraordinari celebrat el 29

de desembre de l'any passat, on s'aprovaren
provisionalment les tarifes dels arbitris per l'any
1989. La proposta de Ia majoria contemplava uns
augments que arribaven en alguns casos al 46%
(aigua potable), al 96% (recollida de fems), i fins
al 202% en el cas del clavegueram. En aquell
moment, els grups de l'oposició manifestaren
unànimement Ia seva disconformitat amb

aquests augments, per considerar-los abusius i
poc adequats a Ia realitat, i tant el PSOE com el
PSM anunciaren Ia iniciació de campanyes públi-
ques de concienciació. No obstant això, Ia pro-
posta fou aprovada amb els vots favorables dels
regidors de l'oposició, mentre el PSOE anuncia-
va Ia presentació d'un recurs dins el termini
d'exposicióalpúblic.

El PSOE presenta una proposta alternativa a I ' increment dels arbitris municipals

"Que pagui més el qui en surti més beneficiat"
PlàcidPérez

Quasi immediatament, amb
dós partits començaren les
accions cíviques i legals prè-
viament anunciades, que dura-
ren més de dos mesos:

* El PSOE imprimí una
carta pública en Ia qual expli-
cava als lectors el significat de
l'acord adoptat pel Consistori, i
Ia seva positura contrària al
projecte. Al mateix temps, ini-
cià una recorrida de firmes,
col.locà dues immenses pan-
cartes al.lusives a les taxes a
distintes places de Ia ciutat, i
confeccionà una carrossa
sobre el mateix tema, que des-
filà el dia del Carnaval.

* El PSM, per Ia seva
banda, imprimí també un fu//e-
tó explicatiu, i unes targes pos-
tals per ser remeses per correu
al Batle, mitjançant les quals el
remitent expressava Ia seva
disconformitat amb Ia decissió
adoptada.

Al mateix temps, s'obrí un
debat en Ia premsa local, on
els partits de l'oposició expo-
saren les razons contràries a
l'increment abusiu de les
taxes, mentre Ia majoria
govemant intentava convèncer
als lectors de Ia necessitat de
recórrer a una mesura tan
impopularcom aquesta.

Ja dins el termini d'exposi-
ció al públic, el PSOE presentà
una alegació en contra de
l'aprovació de les taxes, que
anà acompanyada de les 1.200
firmes que s'havien recollit a Ia
campanya.

Ratificaciódel'acord

Tot plegat havien transcor-
regut tres mesos quan el tema
fou inclós novament en l'ordre
del dia del Re ordinari del mes
d'abril per tal de ratificar
l'acord pres el mes de
desembre. En aquell Re, foren
aprovades Ia majoria de les
taxes però, els regidors d'UM i
AP, tot i tenir Ia majoria de
vots, preferiren deixar sobre Ia
taula les de recollida de fems i
de clavegueram. Aquesta
decissió obria Ia possibilitat
d'iniciar negociacions entre
tots els partits per tal d'arribar
a un acord raonable en un
tema tan conflictiu com
aquest.

Lesnegociacions

Des de llavors s'han cele-
brat dues reunions informals
sobre el tema, sense que els
representants de Ia majoria
municipal hagin presentat cap
proposta que els grups de
l'oposició hagin considerat
mínimament acceptable.

En vista que les negocia-
cions no avançacen, el PSOE
presentà a Ia batlia el passat 5
de juny una proposta alternati-
va escrita, en Ia qual fixava
separadament les bases de
negociació d'ambdues taxes, a
fi de ser estudiades i discuti-
des per tots els grups, i que
oferim en primícia als nostres
lectors.

El PSOE pensa que tes obres de Ia nova depuradora s'haurien de pagar percontribucions especials

El regidorJaume Colom, autordela proposta socialista, afirma que
els pensionistes de rendes baixes només haurien de pagar el 50% de

lestarifes

Taxa perclavegueram

PeI que fa al clavegueram,
Ia proposta del PSOE accepta
globalment els càlculs del cost
anual del servici, però critica el
fet de que "per qüestions
partidistes i/o electoralis-
tes", les tarifes no s'hagin
actualitzat cada any. Es a dir:
els diners que es recapten en
concepte de clavegueram no
basten per cobrir les despeses
del servici, perquè fa varis
anys que no s'han pujat les
taxes. No obstant això, el
PSOE no accepta que s'inclo-
gui en el cost global del servei
"les despeses financeres
corresponents als préstec
per a Ia construcció de Ia
nova estació depuradora
d'aigües residuals", que
suposa uns 21 milions de ptes.
per l'any 1989. Aquests 21
milions que es paguen en con-
cepte d'interessos i amortitza-
ció anual del préstec, repre-
senten pel contribuent un
increment del 46% de l'arbitri
perclavegueram.

El PSOE critica aquesta
forma de finançació de Ia nova
depuradora, i proposa que es
pagui mitjançant l'aplicació de
contribucions especials que
gravin més als col.lectius més
beneficiats per Ia construcció
de Ia depuradora. Es a dir, que
el cost de les obres sigui dis-
tribüft entre tota Ia població,
però que paguin més els hote-
lers, bars, restaurants, i nego-
cis comercials de Ia zona del
Port, que són els que en
treuenmésprofit.

Així i tot, el PSOE reconeix
l'existència d'ak^unes dificul-
tats a l'hora d'aplicar contribu-
cions especials i, en conse-

qüència, presenta una segona
alternativa: incloure el cost de
Ia depuradora en el cost total
del servici, tal com proposa Ia
batlia, però no de forma lineal
sinó proporcionalment al bene-
fici que proporciona Ia depura-

dora a cada col.lectiu. EIs per-
centatges a aplicar en cada
cas són negociables, però
sempre partint del principi que
cada qual pagui "segons Ia
utilització que en faci del
servei".

Taxa per recollida de fems

El grup socialista considera
que el càlcul del cost global
del servei de recollida de fems,
segons l'informe elaborat pels
tècnica municipals, "conté
greus deficiencies", i que
està excessivament sobreva-
luat. En definitiva, el cost de 39
milions previst per l'any 1989
està inflat, perquè contempla
un augment exagerat del
volum de fems a recollir, calcu-
la un increment excessiu del
preu del combustible i de les
amortitzacions, inclou uns
pagaments que no s'han rea-

Salari Mínim lnterprofesional.
* L'establiment de dife-

rents períodes de pagament
voluntari dels arbitris al llarg de
l'any, a fi de fer mes lleugeres
les despeses als contribuents.

* La possibilitat de frac-
cionar en dues vegades el
pagament de determinades
taxes, pels majors contri-
buents.

Nousproblemes

Sense haver obtingut cap
resposta per part de Ia batlia, i
a l'espera d'una pròxima reu-
nió per tal de discutir les pro-

"EIs arbitris s 'haurien de poder
pagar fraccionadamental llarg
del'any"

El grup municipal socialista afirma que l'informe tècnic sobre el costdel
servei de recollida de fems està inflat

litzat, i ignora unes ajudes
exteriors que s'han rebut.

Tot plegat, el PSOE afirma
que l'informe tècnic és inadmi-
sible, i demana "Ia seva ree-
laboració i adequació els
cost reals" abans de procedir
a Ia revisió de les taxes cor-
responents.

Altrespropostes

A més de les observacions
anteriors, el PSOE presenta
tres propostes més, que
podrien ser aplicades a tots els
arbitris:

* La reducció del 50% en
les tarifes a tots els pensionis-
tes residents a Sóller que no
superin, per unitat familiar, el

postes anteriors, les coses
s'han complicat encara més a
causa de Ia decisió de Ia majo-
ria municipal de privatitzar el
servei de recollidade fems.

Una vegada tret a subhas-
ta el servei, s'han presentat
quatre empreses privades dis-
posades a cobrir-lo, però totes
han calculat uns costos supe-
riors als 39 milions prevists en
el pressupost anual. El més
barat és de 41 milions i, el més
car, de 56. Ara, els partits de
l'oposició, contraris a Ia priva-
tització del servei, es demanen
com es supliran les quantitats
necessàries per arribar al total,
i temen una pujdada encara
major de les tarifes. La polèmi-
cacontinúa.
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FutbollllDivisió Pilotades estiuenques

Andreu López diu que se'n va perquèl'afició tan sols critica

"Desig que el Sóller faci una gran campanya"
"En quatre anys aquí, mai s'ha cumplit Io pactat"

ToniOliver

La baixa d'Andreu López,
absolutament confirmada, ha
deixat bocabadada a l'afició
local. Un dels jugadors més
complets, més regulars, no ju-
garà amb l'equip solleric Ia
properatemporada.

Andreu, al llarg de l'entre-
vista, ens explica els motius
que l'han duit a prende aques-
tadecisió.

-Perquè t'hen vas, An-
dreu?

-Per diferents motius. Per
un costat, estic una mica can-
sat de com se desarrolla el
futbol a Sóller. També vull veu-
re que passa sortint, si puc
donar més de sí, si tenc noves
opcions,etc.,etc.

-Vds dir que t'hen vas
avorritdeSóller?

-No es realment avorrit.
Per desgràcia, a Sóller hi ha
una deficient reestructuració
del futbol. L'afició, tampoc do-
na el dó de pit, tan sds critica
quan les coses van malament,
sense tenir en compte els sa-
crificis que representa una lli-
ga, amb els entrenaments,
tensions per partits decisius.
Amb una paraula, que no sap
valorar aquests aspectes. Vo-

sartres, que ens seguiu cada
diumenge, ho compreneu per-
fectament, pero per desgracia
això és una minoria.

-Andreu, l'afició el que no
comprèn es que surts del
Sóller, precisament després
de que un qualificat nou diri-
gent t'ha aconseguit una feina

amb clar futur, i mott millor que
lateva anterior de manobra...

-Aquesta persona en efec-
te, s'ha portat d'una manera
fantàstica amb mí. Des de un
principi ell mateb< m'ho va dir:
"no tiene nada que ver con
que te vayas o te quedes". Jo
personalment, tenc un com-

promís amb ell. No olvidaré
mai el que en aquests mo-
ments ha significat per Jo. A
nivell personal, Ii estaré agraft
sempre.

-No pot ser Ia millor mane-
ra de demostrar-ho, haguès
estatrenovar?

-TaI volta sí, i hi he donat
mortes voltes al tema, pero hi
ha un grapat de motius més
forts, que m'he fan partir, i que
aranovènenalscas.

-No creus que en part es
trenca el magnífic treball de
cantera, amb Ia marxa teva i
de Alfons i de Sànchez?

-La gent de cantera segui-
rà surtint. Fins fa dues tempo-
rades, Ia feina de cantera,
s'havia abandonat una mica.
Ara, amb l'estructuració ac-
tual, de bell nou aniràn surtint
varlors amb tota seguretat.
Endemés, hem de deixar lloc
alsmésjoves...

-Per quin període has fit-
xat?

-En principi per un any.
M'he decidit pel Santa Ponça
perque l'oferta es traient.
Aquesta gent, ho duen ben
montat, amb un organigrama
que m'ha convençut del tot.
Cuiden mort els detalls a nivell
humà i esportiu. I això és molt
important peljugador.

-Que l'hi dius finalment a
l'aficiósollerica, Andreu?

-Agrair en primer lloc a
vdtros, premsa, cd.laboradors
i seguidors més fitxos, que
heu sabut valorar tot el que
hem sentit i lluitat sobre el te-
rreny de joc. Nosaltres els ju-
gadors, ens hem entregat al
màxim. En el meu cas, en
quatre anys de jugar amb el
Sóller, Ia directiva no ha pogut
cumplir Io pactat en cap tem-
porada, malgrat els seus es-
forços. No crec que tenguin
res que dir de Ia meva entre-
ga. Hem fet un bloc d'amics
en el Sóller. De veritat que de-
sig que el Sóller faci una gran
campanya l'any que vé, i es
més, estic convençut que en
l'entrada de nous dirigents, el
club agafarà de bell nou Ia vo-
lada que com a club represen-
tatiu de Ia ciutat de Sóller, es
mereix.

Toni Oliver

-La "renovada" directiva local, no atura de fer feina. Es mes, Jo
crec que si el dia te 24 hores, ells hen treballen vent-i-vinc i mitja.
En l'idea de recaptar efectius per poder fer front als pagaments
inicials de Ia plantilla i entrenador, al marge de cubrir un caramull
de forats d'antic, ja és confirmada una vetallada de rock al Camp
Municipal pel proper divendres, 14...

* * *

-Serà una espècie de "Cinc Hores de Rock", i Ja es segura Ia
participació de "Pa amb Oli Band", i son a punt de confirmar-se
l'actuació de un parell de grups més.

PeI s'en demà, dissabte 15, Ia sempre esperada actuació del
fenomenal grup local "Ambient", que serà igualment en el propi
CampdeMaiol...

* * *

-EIs propis dirigents, amics i familiars, cuidaràn dt organitza-
ció int9/na, servei de bar, control d'entrades, etc., etc. Es tracta
d'estelviar duros de totes, i de recaptar el màxim.

XIu, un any més en el Sóller. Supernoticia

Es dona per descomptada Ia resposta masiva de Ia gent jove,
itambémancojove.

* * *

-Però encara que vagin atarullats amb l'organització de les
dues nits de bulla, també s'està treballant amb el sempre delicat
tema de Ia reestructuració de Ia plantilla, i es molt probable, que
en el moment de sortir a Ia llum aquestes línies, estiguin Ja confir-
mats els dos primers fitxatges, el d'un defensa comodí, amb
experiència a dins Tercera, i el de un mig d'atac que pot causar
sensació...

* * *

-Tot aixó, al marge de les molt probables renovacions dels
Bernat, Martín, Amengual i Miralles. Hi ha un principi d'acord amb
els quatre, seguint les recomendacions estrictes del propi Biel
Timoner...

* * *

-Ja es mala sort Io de l'assamblea. Quan semblava que a Ia fí,
després de un parell d'anys, es celebraria, Ia Federació comunicà
que quedava ajornada per problemes burocràtics del propi esta-
ment federatiu. "No pots dir gat, fins que no està a dins el sac"...

<4ssi Pov
Sb FUSŒRto

* MOBLE MALLORQUI
ANTIC

* FUSTERIA

TALLERlEXPOSlClO:

CAMICASJURAT

TEL.6331 16

LLIBRERIA

at^kaix
Sa Lluna, 5 - Teléf. 63 26 41 - SOLLER

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

TEU971)630168
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)

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

CHAPA Y PINTURA

TONI GUASP
C/. Cuadrado, 6

Telefono 63 34 92 - SOLLER

Restaurante Suizo
E>EIA

con sus especialidades
dela Suizaltaliana

SuizaFrancesa
SuizaAlemana

Prueben nuestros nuevos FONDUES
(8variacions)

Disfruten también de nuestra nueva
Bodega "LA TICINESA" en Ia terraza del primer piso.

Especialidades: Paletilla o piernas
de cabrito y pastas frescas.

RESERVAS:639139
CalleArch. Luis Salvador - DEIA
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Futboljuvenil Petancc Tirde fona

Pere Rodn'guez: un attre jove jugador que passa al primer equip

"S'haurà de treballar fort per
mantenir Ia categoria"

Joan Antoni

Una lesió fortuita quan feia
el seu debut a Tercera Divisió
amb el primer equip, dins Eivis-
sa el decantà dels terrenys de
joc a finals del mes de Març,
fins a llavors havia estat peça
dau del sistema d'en Got, en el
juvenil.

Les seves millors aptituds:
b velocitat amb Ia pilota contro-
lada, Ia lluita constant, i Ia facili-
tatdetiraporteria.

En aquests moments està
en període de rehabilitació de Ia
Ja anomenada lesió i s'espera
que a mitjà Septembre pugui
reemprendre els entrenaments.
Ens posàrem en contacte amb
en Pere Rodriguez per fer-li
unes preguntes que ens res-
pongué mott cordinalment.

-Com està Ia teva situació
un cop finalitzada Ia etapa
juvenir?

-Fa unes setmanes em vaig
comprometre amb els directius

del Sóller per Ia propera tempo-
rada; un cop estigui en condi-
cionsdetomarajugar.

-En aquests moments com
ettrobesdelalesió?

-Estic en període recupera-
ció amb resultats positius i
esperque no es faci llarg.

-Quan estigues en condi-

BielTimoner
Sabenvingudavull donar
an'en Timoner, ex-jugador
i esper que com a entrenador
al Sóller faci triomfar

Mos aconsellarà segurament
un grapat de bons fitxatges
i així evitarà arrembatges
que sempre cauen malament

Segur que seràs un triomfador
al final de Ia temporada
Ja que te consider un lluitador
per sa feina encomenada

S'assambleaestàaplaçada
i motta gent hi hauríad'anar
a sa nova data anunciada
per així tothom opinar

Per poder fer un Sóller millor
que es de sa temporada passada
fins que no va ser acabada
ho passàrem de Io pitjor.

•

cions, quefascoptesfer?
-Com t'he dit abans pens

tomar a jugar a fútbd, perquè
és l'esports que mésm'agrada.

-Sembla ésser que en
Timoner confia plenament amb
els joves valors dels Juvenils.
Que opines al respecte?

-Estic d'acord amb ell,
degut a que el Sóller disposa
d'una bona cantera, i els Juve-
nils que passen en el primer
equip surten ben preparats i
ambmortail-lusióperjugar.

-Quina demarcació et
complau més a part de Ia que
tenshabitualment?

-La posició que més
m'agrada és Ia que tenc nor-
malment de mig-dret, ara bé,
amb tal de jugar ho faria a qual-
sevol lloc, menys Ia posició de
mig-metre fora del camp.

-Pere com veus el Sóller Ia
temporadaqueve?

-Veig un equip jove que a Ia
llarga pot donar bons fruits.

Per aquesta temporada que
ve s'haurà de traballar molt fort
permantenirlacategoria.

-VoI afegir alguna cosa
més?

-Si, vull agraïr a Ia directiva
del C.F. Sdler les atencions que
em va donar quan em vaig
lesionar a Eivissa, i també apro-
fit per destacar Ia gran cam-
panya dels meus companys
dels juvenils conjuntament amb
els entrenadors i directius per
l'ascens a 1 a. Regional.

Un jove amb carisma de
gran futbolista que sent els
colorsdelSóller.

Argentpel
C.P.Unióde
Sóller

BUlXO

La tripleta formada
per J. Nadal; J. Garcia i
A. Martinez, del CP.
Unió de Sóller, es pro-
clamà subcampiona
d'Espanya de Petanca
de segona categoria,
als nacionals, que es
celebraren a Santander.

Es repetí Ia historia
del Campionat de
Balears.

Es jugà mott bè a
les diferents series eli-
minatòries.

La final també es
duia molt bé, pereixia
que el títol vendria cap
a Sóller, però a les dar-
reres jugades es girà Ia
truita i sorprenement el
primer lloc s'en va anar
cap a terres valencia-
nes.

S'ha escapat una
bona oportunitat per
dur un altre títol nacio-
nal a Sóller, recordem
que tant el C.P. Sóller
com el C.P. Unió de
Sóller ja aconseguir en
fer Campions Estatals
de petanca de segona
categoria.

FutbolBase

Soparde
germanor

Joan Antoni

Demà dissabte tindrà
lloc en un conegut res-
taurant del Port de Sóller
el sopar de final de tem-
porada del Futbol Base
amb Ia assistència dels
equips del SoHerense i
SS.CC. acompanyats
dels familiars i simpatit-
zans.

Arafa Ben SaIa i Francesca
Torrens guanyadors

Manuel Guerrero primer
solleric classificat

BaIx de l'organització de Ia Centenària Societat "Defensora
SoHerense", amb Ia col.laboració de l'infatigable Manuel Guerrero, i ̂
el patrocini de l'Ajuntament de Sóller i Ia Comissió de Festes del
Port, el passat diumenge es va disputar en el Camp d'Esports
Infant Lois Ia tirada de bassetja "Festes de Sant Pere", puntuable
pel Campionat de Mallorca de Tir de Fona, i per Ia "Challenge"
especial de Marbella, a Ia que hi participaran els tres primers classi-

Guerrero, Puig i Garcia, guanyadors de ta categoria tocal, acompanyats
ddPresidentdel'Entttatorganftndora

ficats de cada categoria.
Les proves es varen disputar a trenta i quaranta<;inc passes,

pels homes i a quinze i trenta per les dones i els nins.
Dins Ia categoria d'homes, que va comptar amb una inscripció

de quinze foners es va imposar n'Arafa Ben Saia de Sa Pobla,
seguit d'en Diego Camuñas de Campanet, i en Francesc Montiel
deUoseta.

A Ia prova de les dones el triomf va correspondre a na Margari-
da Reynés de Sa Pobla, seguida de na Maria Palou i na Maria
Josep Camuñas, totes dues de Campanet. Hi varen prendre part
un total de nou participants.

Dins Ia categoria de nins, amb un total de nou inscrits, es va
imposar na Francesca Torrens de Sa Pobla, seguida d'en Pau GiI i
d'en Miquel-Angel Muñoz, tots dos de Lloseta.

Triomf bastant clar d'en Manuel Guerrero, dins Ia categoria local
que va aconseguir fer un quadre a trenta passes. El segon classifi-
cat fou el Regidor Miquel Puig que també va aconseguir fer un
quadre a Ia darrera prova de desempat, ocupant el tercer lloc en
NicolauGarcía.

Hi varen pendre part un total de vuit foners locals.

Gelateria
CAPRI
PlazaLaTorre

PUERTODESOLLER

Restaurante
CA'NJAUME

Ctra.Desvíos/n.
ljunto gasolinera!

TeI. 63 Ì 6 Ì 6 - SOUER (Mallorca)

7VTOr>AS CARMEN
Av. Cristobal Colón, 3

(Enfrente Mercado Municipal) - SOLLER

rniCIO CURSO CORTE Y CONFECCIÓN, SISTEMA
MODERNO, CURSO DE PLAZAS LMITADAS.
RESERVARPLAZA AL TELEFONO 63.20.63.

VIDEO
CHARLIE
FrenteMercado

C/. Colón

RESTAURANT

Sa Cova
Especialidad en cocina

mallorquina e internacional
Telefono639189

C/. Felipe Bauzá, 3 -
Deià (Mallorca)

MUEBLES CASTANER S.A.
CASA FUNDADA EN 1865

C/.VKTORL<V,7-Tel. 631195(Oficina)
C/. SA LLUNA, 26 - TeI. 63 0107
C/.BATACH,12
C/.SANJAUME,21

07100SOLLËR (Mallorca)

bernat cabot seguí
aigua - gas • electricitat

^m

CALEFACCIÓ • BANYS
PISCINES • CUINES
ENERGÍASOLAR*
ARTICLES DECORACIÓ

Carrerdela mar, 24 i 41 • Sóller
TeIs: tallers 630796

ofJcina633843
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Tennis Atletisme

Seguí-Pereira fou Ia confrontació més llarga i dura

Raimundo García brillantguanyador
del Torneig "Festes de Sant Pere"

Joan

Baix d'un Sd que xapava
roques, en Vicenç Sastre del
Restaurant Marisol i en Rai-
mundo Gareía s'enfrontaven
a les finals del "Segons Tor-
neig Festes de Sant Pere",
disputat a Ses Pistes del
Camp de Sa Mar, el passat
diumenge capvespre, en una
confrontació mott renyida i
que va comptar amb bastant
públic assistent, imposant-se
clarament el jove Raimundo
Garciaper6-3i6-1.

En Vicenç Sastre va pas-
sar a tes semi-finals al impo-
sar-se a n'Eric F., disputant
aquesta amb en Pere Jime-
nez (que s'havia aconseguit
imposaran'en Vidana).

Per Ia seva pat en Rai-
mundo García va passar a les
semifinals després de derro-
tar en els octaus de final a
n'en Jesus Brugos, i a n'A.
Soler enels quarts de final.

Per l'artra banda en J. Es-
tarellas després d'imposar-se
a n'en C. Vindel va disputar
els octaus de final amb en To-
Io Pereira imposant-se aquest
darrer. En Jaume Segui i en
ToIo Pereira en varen enfron-
tar en els quarts de final es-
sent Ia seva partida Gugada a
les dues del capvespre) Ia
més llarga, aconseguint
guanyarenPereira.

A tes semifinals entre en
Bartomeu Pereira i en Rai-
mundo García el de Fornalutx
es va imposar en el primer
set, abandonat en Pereira en
elsegon.

N'Oscar es va imposar a
n'en Mayol dins Juvenils

Amb una confrontació
que va durar una hora i tres
quarts n'Oscar va aconseguir
imposar-se clarament damunt
en Bartomeu Mayol per 6-0,
4-6 i 6-2, a tes finals del Tor-
neigJuvenil.

Impressionant victòria d'en
PadiHadinslnfantils

Impressionant victòria
d'en Padilla (que Ja s'havia

Raimundo García es va imposar clarament damunt en Vicenç Sastre

aconseguit imposar damunt
en Molino) derrotant clara-
ment a n'Andreu Jaime per
6-1 i 60 a tes final del Torneig
Infantil. A destacar el bon joc
d'aquest al.tot que sempre es
troba practicant dins les pis-
tes. Llàstima que no es
comptin amb més ajudes!

Casas-Nieto: Final
renyida dins Alevins

moR

Partida molt disputada
entre n'Angel Brague i en
Christian Sarasa en els quarts
de final (en els que en Brague
hi havia arribat després d'im-
posar-se a n'en Perelló), a Ia
que n'Angel va caure lesb-
nant-se un genoll i no podent
acabar Ia confrontació.

En Christian Sarasa va
disputar Ia partida de semi-fi-
nals amb en Nieto essent
aquesta Ia confrontació més
llarga de tot el Tomeig (3 ho-
res i deu minuts) imposant-se
en Nieto.

Per l'altra part en Lluís
Casas s'havia imposat da-
munt n'Antoni Caldentey en
els quarts de final, i en J.J.
Andreu damunt en Gaspar.

A les semi-finals en Casas
es va imposar damunt n'An-
dreu.

I a Ia final -molt renyida-
entre en Casas i en Nieto es
va immposar en Lluís Casas,
per6^i7-5.

Lliurament de premis

Destacant-se Ia absència
dels representants de l'Ajun-
tament i de Ia Comissió de
Festes, els organitzadors va-
ren procedir al lliurament de
premis havent trofeu pel pri-
mer i segons de cada catego-
ria, a més dels següents
premisespecials:

-A Ia partida més llarga:
ChristianSarasa

-AIs més joves: Alex Vin-
deliMomo(8i9anys)

-Al jugador més destacat:
BartomeuPereira

-A Ia participant femeni-
na: EngraciaFelix
i premis en material esportiu
per tot els participants. Des-
tacant-se Ia coUaboració de
l'Ajuntament de Sóller, Es-
ports Bestard, La Caixa, Vi-
dana, Viatges Sóller, Kas,
Hostal es Port i Josep Got, es
va tancar l'interessant Tor-
neig amb l'anuncia d'un
TORNEIG DE DOBLES, amb
parelles mixtex (home-dona)
per les Festes de Sant Bar-
tomeu.

Dues medalles d'argent i una de bronze en els Campionats de les
Balears

El sollerlc Uorenç Seguí segon a
la"Millad'Andratx"

Joan

Dues medalles d'argent
aconseguides pen Llorenç
Segui a les proves de mil
cinc-cents metres lliures, i
vuiteents metres lliures, i una
de bronze guanyada-pen Cristò-
fol Castanyer en els cin-mil
metres lliures dels Campionats
de les Balears, i el segon lloc
d'en Uorenç i el tercer d'en Cris-
tòfol a Ia MiIIa Urbana d'Andratx
són els brillants triomfs aconse-
guits pels atletes sollerics
aquest cap de setmana.

MillaUrbanad'Andratx

Disputada el divendres dia
trenta, amb una bona organitza-
ció i un circuit amb mott males
condicions.

Na blanda Martinez que va
tenir una sortida molt forta, ocu-
pant el segon lloc des de el
començament, va haver d'aflui-
xar a partir de mitat de cursa
entrant Ia quarta dins cadets i
menor femenins aconseguint
medalla i mil pessetes.

Dins Juniors Ia sortida fou
molt lenta degut a que els atle-
tes es reservaven pel dissabte i
diumenge en que es disputaven
els Campionats de Rsta. En
Joan-Cartes Arreza, segon a Ia
MiIIa d'Inca darrera en Uorenç
Segui, aquesta vegada el va
tomar a superar com a CaMa. El

temps del representant del Cos-
ta de Calvià fou 4'54", mentres
que el temps oficiós dels repre-
sentants sollerics Qa pue increï-
blement el Jutge va rompre el
"crono" després de l'entrada del
primerclassificat), foren:

2.-UorecSegui4'59"
3.-CristofolCastanyer5'05"

guanyant medalte tots dos i cinc
i quatre-mil pessetes respecti-
vament.

A Ia categoria de Sèniors es
va imposar en Mateu Domin-
guez seguit d'en John Ouriagly,
entrant els sollerics amb el
següentordre:

12.- Francesc Arbona 5'05"
• 13.-ManuelMartinez5'08"
16.-JosepPomar5'28"
17.-PauArbona5'30"

Campionats Balears Júniors
dePista

El dissabte en Uorenç Segui
va participar a Ia prova dels mil
cinc-cents metres lliures,
classificant-se el segon darrera
en Johnny Ouriagly, aconse-
guint medalla d'argent. El temps
de n'Ouriagly fou de 4'03"5
mentres que el d'en Uoren fou
de4'11".

La cursa es va fer mort lenta,
duguent en Uorenç tot el pes de
Ia prova fins en els sis-cents
metres a on va ésser superat
per n'Ouriagly. A pesar de fer
mínima per els Campionats
Absoluts els temps no foren els

esperats.
El diumenge en Cristòfol

Castanyer participava en els
cinc-mil metres lliures, classi-
ficant-se en tercer lloc, aconse-
guint medalla de bronze, amb
un temps de 16'57". Es va impo-
sar en Bartomeu Ginard de
s'Hermes amb 16'27"8. El primer
quilòmetre fou bastant ràpid,
disminuint el ritme en el segon, i
passant a partir d'aquí en Cristò-
fol a ocupar el cap de Ia prova,
motiu per el que Ii varen mancar
forces en el darrer quilòmetre.

A Ia prova dels vuit-cents
metres lliures en Uorenç va
aconseguir Ia segona medalla
d'argent dels Campionats amb
un temps de 2'05", classifi-
cant-se darrera en Ramon Man-
zano del Costa CaMa, que va
fer un temps de 2'02"3. La cursa
fot mort ràpida en els primer
quatre-cents metres, ja que el
primer classificat en aquell
moment, n'Alexandre Flores, els
passava amb 54", i en Uorenç
amb 57". A Ia segona votta en
Uorenç va afluixar un poc. En
els sis<;ents metres es retirava
en Flores i en Manzano supera-
vaalsolleric.

Campionats absoluts

El vinent diumenge es dispu-
taran els Campionats de les
Balears Absoluts de Pista, amb
Ia participació del solleric Uo-
rençSegui.

AntoniaCabot Tomas

A.P.I.

Placad'Espanya,2 - tel:.633843

Souvenirs
ROVERI

OBJETOSDEREGALO
GRANVARIACION

Avdo. Jerónimo Estades, 12
TeI. 631186

Material:
Escolar y Oficina

ctfSWE%,

TlNTER
C. Bauza,6- TeI. 633069-SOLLER

DISTRIBUÏDOR

fRr^4

I0TUL
Signe de qualitat

*9

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Telefono63Ol 32

SantJaume, 7- Telefono63 Î286
FABRICA:llleta, 48-Ca'n Tabalet- TeI. 63O651

JOYERJA - PLATERS - RELOJEWA

Junto Estación
Ferrocarril

Telefono63. ÌO.52
Plaza España, 4

SOLLER(Mallorca)

CA'S CLJRIAL
PlENSOS
PLANTAS

INSECTICIDAS Y ABONOS
C/. CapitánAngelatsnúm. 7

Teléf.631607

MAROJS
Carpintería
ymuebles

CampUarg
Teléf.630281
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ANUNCIS CLASSIFICATS

VENC TAULA DE
SURF, "Vinta-2'95" i
dues veles "Neylpry" de
7,20 m. i "F-21" de 5 m.
Tel.63.01.95.

SE COMPRAN MUE-
BLES ANTIGUOS y toda
clase de objetos. Ca-
rrerdelaRosa3.
Tel.63.10.67.

DONAM CLASES DE
REPAS. Estudiant
d'empresarials, estu-
diant de COU i estu-
diant de 3er. de BUP.
Cridau al telèfon
63.01.22, de les 9 a les
13hs.

SE DAN CLASES DE
E.G.B. Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DE 1er.
GRADO (Cálculo y
Contabilidad). Intere-
sados llamar al teléfono
63.28.49.

EN SOLLER, SE ALQUI-
LA local muy céntrico
apto para despachos o
vivienda.Tel.63.01.25y
63.12.17.

SE PRECISA SEÑORA

que sepa cocinar y rea-
lizar trabajos de casa.
Agosto y septiembre.
Trasladarse a Lluc Al-
cari.
Razón: noches.
Tel.63.14.38.

BUSCO CASA PARA
ALQUILAR al año (tam-
bién a partir dde sep-
tiembre u octubre).
Tel.63.34.35.

VENDO WINDSURF
para principiantes, con
dosvelas.
Precio:20.000pts.
Tel.63.34.35.

PRECISO CHICA JO-
VEN. Conocimientos de
inglés y alemán. Res-
taurante El Olivo. Hotel
LaResidencia. (Deya).

SE NECESITA
DISCK-JOCKEY Y
PORTERO para Disco-
teca Altamar y Saint
Germain.

ENCONTRADO PERRO
NEGRO raza Fox. Lleva
collarrojo.
Tel.63.18.27.

Atletisme

633456

Ens arriba una queixa des
del Port, referent al fems. Con-
cretament, a Ia Plaça de Cas
Cid (final del carrer J. Torrens),
a on sembla que alguns veins
tenen Ia frivolité" de treure les
bosses a primera hora del matí,
enlloc de fer-ho com Ia lógica
diu, el horabaixa. L'acumulació
de fems en aquella transitada
zona, dona ocasió a una imatge
mott negativa pel turista, al
marge, dels olors que han de

patir els veinats d'aquella zona.
Per artre costat, el contenidor
de fems, es ridiculament petit, i
totalment insuficient per l'impor-
tant nombre d'habitatges als
voltants de Ia citada barriada.

Una senyora ens diu a tra-
vers del telèfon que a Ia zona
de Ia platja, concretament entre
l'embarcadera de Es Través i

MoIt poca participació a Ia Cursa Popular "Festes de Sant Pere"

El solleric Francesc Arbona, guanyador
Joan

MoIt poca participació a
Ia Cursa Popular "Festes de
Sant Pere" disputada el pas-
sat diumenge baix de l'orga-
nització de Ia Secció d'Atle-
tisme del "Circulo Sollerense"
i el patrocini de "Sa Nostra",
Ajuntament de Sóller i C.F.
Port de Sóller, degut en part
a Ia coincidència amb Ia dis-
puta dels Campionats de les
Balears de Pista.

Ja de sortida es forma un
grup de cap de sis homes,
comandat pen Francesc
Arbona, que en el pas per
davant "El Patio" queda
reduit a quatre (Xesc Arbona,
Manolo Martinez, Guillem
PuigiJosepPomar).

Entre el Rocamar i el Pont
del Torrent en Francesc
Arbona pega una forta esti-
rada partint en solitari, seguit
en segon lloc pen Guillem
Puig, en tercer pen Manolo
Martinez i un poc més darre-
rapenJosepPomar.

A partir de Sa Torre en
Francesc va incrementant
més les diferències, mentres
en Manolo davant s'Esplèn-
did aconsegueix agafar a
n'en Puig i deixar-lo, presen-
tat-se amb aquest ordre a Ia
líniad'arribada.

En quart lloc entraria en
Josep Pomar, seguit d'en
David Rothwell, en Sebastià
Vicencs, en Miquel Feijoo, en

Victòria sense problemes den Xesc Arbona

Jesus de Juan i el Regidor
Miquel Puig. Dins veterans el
triomf va correspondre a n'en
Charles Chley, seguit d'en
Jaume Amorós i els sollerics
Ignasi Marti, Nicolau García, i
FrancescFerragut.

Na Joana Martin fou Ia
primera i única classificada
junior.

En Josep-M. Coca fou el
guanyador dins cadets,
seguit d'en Santiago-F. Mar-
qués.

Dins les categories infan-
tils n'Antoni Pomar, na Cristi-
na Fiol, na Maria Payeras,
n'Eugeni Quirós, na Iolanda
Martinez i en Josep-Antoni
Colom foren els guanyadors i
únics participants dins les

categories d'Iniciació, Ben-
jamins Femenins, Alevins
Femenins, Alevins Masculins,
Infantils Femenins e Infantils
Masculins, respectivament.

A Ia categoria de benja-
mins masculins el guanyador
fou n'Antoni Payeras, seguit
d'enGuillemOliver.

CursaPopular

El vinent diumenge, a les
vuit i mitja del matí, a Ia bar-
riada de l'Horta i baix de
l'organització de Ia Secció
d'Atletisme del "Circulo Solle-
rense", es disputarà Ia tradi-
cional cursa que es solia fer
amb motiu de les Festes de
Ia Mare de Déu de laVictòria.

Futbolamistoso

IIRegional

M.A.Feijóo

PortdeSoller,1
R.Victoria,1

Aguilar adelantó al Port en el
minuto. Empató Tonito en un
golazo desde 35 metros. Par-
tido insulso para despedir Ia
temporada. En Ia tanda de
penaltys, se impuso el R. Vic-
toria.

Juveniles

PortdeSoller,2
R.Victoria,2

Palou y Moragues, marcaron
por el Port. Toni y Marcos en
propia meta, Io hicieron por
los de S'lndioteria. Partido
muy nivelado y de notable
calidad.

Los juveniles del Port,
demostraron que pueden
formar un conjunto con futuro
enlapróximaliga.

Veteranos

PortdeSoller,1
VeteranosSoller,2

Santos y Serna adelantaron a
los sollerics en el marcador.
Sureda acortó distancias a
quince minutos del final con
triunfo mínimo visitante, en
gran medida debido a Ia gran
actuación de su guardameta
PauPomar.

fins a Ia Guarderia del Port, no
hi ha cap paperera a Ia vorera
de Ia mar. Això és una causa
més de Ia quantitat de brutor
que hi ha per damunt l'arena i
p'enterra.

En el carrer Fortuny els vei-
nats ens diven que hi ha unes
obres començades fa anys, i
que són més llargues que set
coremes. Una grua, munts de
material de construcció i altres
coses estan per damunt el car-
rer, i també pels costats, allà on
ha de passar Ia gent. EIs nins
juguen per damunt el material
allà enmagatzemat i poden
fer-semal.

Desde 1.010.000 ptas.
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HERMANOSPALOUFRAU,SJl
ISABELII, 68 - TELF: 63 0701 - SOLLER

Pinturas Gelnbert
LACADOS,

NOQUHAST
EMPAPELADOS
C/.ObispoNada,4

Tek.631653-
630464

J.SASTRE
GELABERT
FAGOR-ASPES

Reparación en general
a.Mar. i57,bajos.

Tel.630673

NUEVA DECORACION
LAMEJORMUSICA

AMBIENTE AGRADABLE

ABIER TO CADA NOCHE
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Puerto

Los Valldemossa en un momentodesu actuación

Fiestas de San Pedro: Enhorabuena
a Ia Comisión de Festejos

MiguelA.Feijóo

De excelentes podemos
catalogar las Fiestas de San
Pedro, prueba de ello es que
han sido las más concurridas
de los últimos años.

El soporte principal se en-
cuentra en las cuatro verbenas,
con las actuaciones de Ia Or-
questina de Algaida, los Vall-
demossa, Canyamel, Tomey,
Penya, Gém/nis, Paco Ballinas
y sus Mariachis (que por cierto
fueron los que más llenaron Ia
pista de baile), y Estel D'Or,
muy queridos por todos, sien-
do su música Ia que más se
baila.

Aires Sollerícs puso Ia nota
folklórica, y como colofón el
Gran Fin de Fiesta a cargo del
Grup Ambient, que de verdad
Io hicieron muy bien, siendo los
más rentables, ya que en esta
ocasión el recinto se quedó
"chico".

Durante el día el acto más
importante e indudablemente
el que da nombre y fundamen-
to a las Fiestas es el religioso,
que consistió en una Misa so-
lemne en Ia Parroquia de San
Ramón de Penyafort, al final de
Ia cual hubo un homenaje para
laTerceraEdad.

A las diez de Ia noche Ia

Música

imagen del Apóstol fue trasla-
dada a Ia barca "Es Sollerícs"
dando una vuelta a toda Ia Ba-
hía. Seguidamente, en proce-
sión, fue acompañada hasta Ia
Parroquia.

Hubo juegos infantiles para
los más pequeños, y el plato
fuerte de Fino y Topolino, don-
de además de los "peques"
disfrutamos los mayores, sin
olvidarnos del concurso de
disfraces en el que predomina-
ron los niños, siendo precisa-
mente ellos los que se llevaron
lospremios.

A destacar el ajedrez y pa-
sacalles con bandas de corne-
tas y tambores, así como con-
cierto en Ia Parroquia. Los ac-
tos deportivos con tres con-
frontaciones de fútbol, Ia prue-
ba atlética con participación
del Circulo Sollerense, vetera-
nos y algún que otro trasno-
chador, así como el Tiro con
Honda, aunque no figurase en
el programa.

En resumen unas estupen-
das Fiestas donde en las ver-
benas bailaron hasta tres ge-
neraciones, donde existe fe,
paseando Ia imagen de San
Pedro por el Puerto, donde los
niños se rien y juegan, y donde
veteranos y jóvenes hacen de-
portes parejos... donde casi
todo fue estupendo.

Una revelació a Sóller: La Coral
Juvenil de JJ.MM. de Ciutat

J.Vigo

D'autèntica sorpresa i
revelació ens atrevim a qua-
lificar l'actuació, per primera
vegada a Sóller, de Ia Coral
Juvenil de les Joventuts
Musicals de Palma, dissab-
te passat, a les 19 h., a
l'Esglèsia Parroquial del
Port, baix del Patrocini de
"SA NOSTRA", dins el marc
de les Festes de Ia Barriada.

Les limitacions d'espai
ens priven d'analitzar més
detingudament el Progra-
ma, extructurat amb obres
de H. Schultz, Giuseppe de
Marzi; Orlando di Lasso,
Mystre / Willisegger, Spen-
cer, Dentato, Nadal Puig,
Antoni Pérez Moya, J.E. Or-
ti, Rodges, populars i per
acabar tres composicions
del mestre mallorquí Balta-
sar Bibiloni: El "Copeo", "Una
dòna llarga i prima", i l'ex-
traordinari "Ton pare no té
nàs", que és, en Ia nostra
opintó, l'harmonització més
original i aconseguida i

també Ia que té més dificul-
tatsd'execució.

Resumint, podem dividir
el Programa en tres grans
apartats: Música religiosa i
del Renaixement; Poputers
estrangeres i negres espiri-
tuals; i Populars Canàries,
Catalanes i Mallorquines.

En totes les interpreta-
cions demostraren una bo-
na tasca realitzada amb
il.lusió i esforç, i uns resul-
tats admirables de: netedat
de veus, impostació, ex-
pressivitat, identificació
amb el tema i una gran mu-
sicalitat.

Es necessari que aques-
ta Coral, que. prest ha
d'anar a Estrasburg, sia co-
neguda pels nombrosos afi-
cionats sollerics. Des d'aquí
emplaçam l'Ajuntament o
algún organisme que ho
pugui fer, perquè se'ls con-
tracti de nou i donin un con-
cert a Sóller, amb Ia sufi-
cient publicitat, perquè es-
tam segurs de que Ia seva
actuació, com te de dissab-
te, serà un vertader èxit.

La discoteca Altamar reabre sus
puertas después de Ia reforma

Jaume Casesnoves

El pasado miércoles,
coincidiendo con Ia víspera
de Ia fiesta de San Pedro,
patrón del Puerto de Sóller, Ia
discoteca Altamar reabrió sus
puertas, mostrando Ia impor-
tantísima reforma que ha su-
frido el local, tanto a nivel de-
corativo, como técnico. Con
Ia reinauguración de este lo-
cal, ya conocido por todos, y
frecuentado por toda Ia ju-
ventud de Sóller, queda pa-
tente Ia muestra de buen
gusto por parte de Ia empre-
sa explotadora COINSEGUR,
que ha sido quien ha llevado
a cabo Ia decoración y Ia rea-
lización de las obras. Salvo
los tecnicismos y el picado de
los suelos, todo ha sido una
creación propia de estos jó-
venes empresarios solleren-

ses.
El día de Ia inauguración

se celebró una fiesta por todo
Io alto, contando con el pa-

trocinio de Ia marca JB, que
obsequió a los asistentes con
degustaciones gratuita^ de
susproductos.

Música

Concert exceUent d'Adelaida i Corretja
María lgnasia

Dissabte passat pogue-
rem apreciar el concert del
duo format per Ia flautista
Adelaida Ponseti i Ia guita-
rrista Corretja Genestar, que
tengué lloc a Ia capella de
LesEscolapies.

Aquestes dues estu-
diants, joves de 22 anys, ens
oferiren un programa en el
qual demostraren el domini
tècnic dels instruments i una
bona interpretació d'obres
de diversos estils. Tant en
les obres a duo com en les
que sentirem per instrument
sol, es notava una qualitat i
netedat que no es troben
sempre en concerts d'estu-
diants.

Foren de destacar les
obres de compositors ac-
tuals d'origen japonès, i més
en concret l'obra per a gui-
tarra sola "Sakura" de lshiro
Suzuki, que està basada en
un tema popular oriental.
També demostraren el seu
virtuosisme i Ia coordinació
dels dos instruments, amb

La qualitat de les dues concertistes mereixia una majorassistència
depúbHc

l'obra "Entre-acte per a flauta
i guitarra", d'aire àgil i veloç,
amb Ia qual acabaren el
concert.

El públic, poc nombrós
però entusiasta, animà a les
dues joves artistes a fer una
obra més, fora de programa.
La qualitat del concert
va sorprendre a tots i se-
gons Ia opinió d'alguns pre-

sents, superà fins i tot al-
gun concert de professionals
que es promocionen actual-
ment.

Des d'aquestes pàgines
locals, no ens queda més
que encoratjar tant a l'una
com a l'altra, a que continuïn
Ia seva carrera i avancin amb
Ia mateixa mesura que ho
hanfetfinsara.

EsjubiláRamón
Valencià, operari de
Ia Brigada
Municipal

p.p.

Ramón Vatencia Gonzalez,
operari de Ia Brigada Munici-
pal, es va jubilar voluntària-
ment el mes de juny. Per
aquest motiu, l'Ajuntament Ii
va fer entrega d'una placa
conmemorativa en el transcurs
d'un senzill acte celebrat a les
Cases de Ia ViIa divendres
passat.

Ramón Valencià té ara 62
anys, i començà a treballar a Ia
Brigada el dos de maig del
1967.

En el mateix acte es tributà
homenatge a Francesc Sellés
Negre, chófer de camió, que
prestava els seus serveis a
l'Ajuntament quan morí el 20
de gener d'enguany. En el
moment de Ia defunció, Fran-
cesc Sellés acabava de com-
plir els 58 anys, i en feia més
de 38 que treballava com a
funcionari municipal. La placa
conmemorativa fou recollida
perlasevavidua.

L'entrega de les plaques
fou realitzada per Miquel Jau-
me, president de Ia Comissió
de Béns i Serveis, en absència
del Batle Antoni Arbona.

Trasllatdeles
Mongesdela
Caritatde
l'Horta

Redacció

Les monges de Ia Caritat
que des de fa uns 65 anys te-
nien un convent a Ia barriada
de l'Horta, han passat a viure
a l'antiga residència de La
Convivència.

El camvi s'ha produit per
raons d'unificació, perquè Ia
vida ho exigeix, per estar to-
tes juntes en un mateix con-
vent: a l'Horta eren 7 reü-
gioses, totes majors, i ara
a Ia convivència són 9, és
a dir, s'hi han unit 2 més
que actualment donen clas-
ses.

Sor Teresa, Mare Superio-
ra, ens ha comunicat que pro-
curaran atendre el millor pos-
sible Ia Parròquia de l'Hor-
ta així com ho feien fins
ara.

Agricultura

La Cooperativa girà l'any
passat122milions

Redacció

El passat dia 23 va tenir
lloc a Ia sala d'Actes de La
Caixa Ia Junta General Ordi-
nària de Ia Cooperativa Agrí-
cola "San Bartolomé" on Ia
poca assistència de socis i
les fortes discusions foren les
notes predominants, fins al
punt que dos d'ells arribaren
alesmans.

700.000 ptes de beneficis

En primer lloc es llegí i
aprovà l'acta anterior i es
presentà el balanç dels re-
sultats de l'exercici del 88,
on es giraren uns 122 mi-
lions de pesetes y conclo-
gueren l'any amb un benefici
de 700.000 pesetes aproxi-

madament.
CaI destacar que arran el

pla de capitalització de Coo-
peratives de Ia Conselleria
d'Agricultura, segons el qual
per cada aportació dels
pagesos ells en fan una
d'igual, proposaren i aprova-
ren aportacions dels socis de
5.000 pesetes per quarterada
fins a un màxim de 15.000
pesetes.

AIs precs i preguntes es
proposà normalitzar i confec-
cionar (classificar i compon-
dre Ia fruita per tamanys),
punt aprovat feia molt de
temps, que es podrà posar
en pràctica gràcies a Ia nova
nau.

Respecte al punt de re-
novació de Ia Junta Rectora
es deixà de banda per a Ia
properareunió.

NOETQUEDISACASAVINE
AAPENDREANAVEGAR
*.
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ESPORTESCOLARESTW89

FEDERACIO BALEAR DE VELA
AJUNTAMENTDESOLLER

CONSELLERIA D'EDUCACIO I CULTURA
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COL.LEGI
S. VICENÇ 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




