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Escorca

La Comissió del Patrimoni
denega Ia construcció de

l'hotel de CaIa Tuent
p.p.

La Comissió del Patrimoni
denegà dilluns passat el pro-
jecte de construcció de l'hotel
que alguns promotors mallor-
quins volen construir a CaIa
Tuent. Segons els plànols pre-
3gnt9ts, l'hotel de quatre estre-
lles estaria situSÍ aprop de Ia
mar, i constaria de sis cúSSO?
d'edifici de quatre plantes cada
una.

"Veu de Sóller" ha parlat
telefònicament amb Jaume
Martorell, Director General de
Ia Conselleria de Cultura del
Govern Balear, qui ens ha con-
firmat Ia noticia: "La Comissió
denegà el projecte per consi-
derar que l'hotel, a causa del
seu volum, impactaria d'una
manera agressiva sobre el pai-

satgedeiaCa1?-
* l'hora de Ia uíC.'?510 no

s'han tengut en compte eis
arguments de tipus turístic,
sinó únicament els vo!urns i
l'impacte ambiental. L'acord es
prengué per unanimitat des-
prés d'un llarg debat entre els

membres de Ia Comissió".
Jaume Martorell ens ha

explicat que les decissions de
Ia Comissió del Patrimoni són
vinculants a l'hora d'aprovar el
projecte. "Per tant, ara, els
promotors poden fer un recurs
d'alçada contra Ia resolució, en
cas que vulguin seguir enda-
vant amb el projecte".

Consurtat sobre Ia positura
favorable al projecte que man-
té i"AjL'ntament el Director
General de Curturà ,7^nifesta
que compronia als Ajunta-
ments petits com el d'Escorca,
que tenen poques possibilitats
d'ingressos, i que projectes
com aquest superposen a ells
unes entrades econòmiques
considerables. "No obstant això
-ens dk3'je- aquest hotel està
en total contraposició amb el
paisatge. Altra cosa seria un
petit hotel de menor volum i,
per 'tant, menys agressiu i
;moactant".

' En o'i7^ terme, Jaume
Martorell qualificà eiS volums
que es pretenen edificar com ä
"mole urbanística" i "espècie de
monestirde Montserrat".

El PSM realitza el segon canvi
de Regidor: Joan Castanyer

substitueix Andreu Pons
Aquesta mateixa set-

mana fou presentada Ia
renúncia al càrrec de Regi-
dor per part d'Andreu Pons
Frau, fins ara portaveu del
grup municipal del PSM. El
seu substitut serà Joan
Castanyer Sastre, que
ocupava el tercer lloc en Ia
candidatura que aquest
partit presentà a les darre-
res eleccions municipals.
De no sorgir imprevists de
darrera hora, el canvi de
Regidor es podria formalit-
zar en el transcurs d'un PIe
Extraordinari que es cele-
braria Ia setmana entrant o
lasegüent.

Amb Ia formalització
d'aquest canvi, el PSM
haurà complit Ia promesa
feta en el transcurs de Ia
campanya electoral.

El PSM prometé que a
Ia mitad de Ia legislatura
canviaria els dos Regidors
que sortiren elegits pels
dos següents de Ia llista, a
fi de compartir Ia respon-
sabilitat de tes tasques
municipals i, al mateix
temps, donar ocasió a que
un major nombre de mili-
tants adquirissen experièn-
cia en el Consistori.

Joan - M. Castanyer
Sastre.- Solleric. Fadri. 29
anys. Historiador i universi-
tari. Ha publicat diversos
estudis sobre Ia història

econòmica i social de Sóller
als segles XIX i XX. El 1985
participà en l'ordenació de
l'Arxiu Municipal de Ia nos-
traciutat.

En l'actualitat treballa
en una biografia de Ia poe-
tessa i feminista sollerica
MaríaMayol.

Començà Ia seva activi-
tat com a delegat estudian-
til, participant en l'organit-
zació de les vaques del
1978 i 1979. Per Ia mateixa
època col.labora amb el
"Col.lectiu anti-Forn des
Guix'". El 1983 ingressà aJ
G.O.B., i impulsà Ia creació
d'una delegació a Sóller, de
Ia que fou responsable
varis anys. Es membre,
també, de l'Obra CuHural
Balear \ de Greenpeace, i
simpatitzant d'AÍtemativa
Verda-M.E.C. Treballà acti-
vament en Ia campanya
anti-OTAN del 1986, des-

. prés de Ia que ingressà al
P.SM, col.laborant a Ia
constitució de l'Agrupació
de Sóller, i en Ia presenta-
ció d'una candidatura
d'esquerra nacionalista a
les eleccions municipals de
1987, obtenint un sonat
èxit.

Militant de CC.OO., tre-
balla com a administratiu
en una empresa hotelera,
de Ia que n'és representant
sindical.

José Lozano pide explicaciones al Comandante del Destacamento Naval

¿Por qué no quiso que "Margarita y José"
!Iev B a te wRgen de Ia Virqen del Carmen?

Como en años anteriores, Ia Cofradía de Pesca-
dores había asumido Ia responsabilidad de sacar en
procesión maritima Ia imagen de Ia Virgen del Car-
men, Patrona de Ia Armada, que se celebrará maña-
na, sábado, en aguas de Ia bahía. De conformidad
con un acuerdo adoptado por Ia Cofradía el día 9 del
pasado mes de junio, según el cual se establecía el
orden de preferencia de las barcas que debían portar
Ia imagen de acuerdo con Ia antigüedad de las mis-

mas, y en esta ocaión correspondía a Ia embarcación
"Margarita y José", propiedad de José Lozano, ante
Ia renuncia de las que Ie precedían. No obstante, el
pasado martes se produjeron ciertos acontecimien-
tos que provocaron modificaciones sustanciales en
los preparativos de Ia procesión. José Lozano, uno
de los protagonistas de los hechos, acudió el mismo
día a esta Redacción para explicar personalmente su
propiaversión.

José Lozano se siente discriminado
La bJ.'ca "Margarita y José" forma parte de Ia flota pesquera del Puerto desde el pasado mes

dejunio

M.A.Feijóo
Jaume Casasnovas

-¿Qué ocurrió, Sr. Lozano?
-Como sabéis, el mes

pasado recibí Ia nueva barca
de pesca, "Margarita y José".
Cuando supe que me corres-
pondía llevar Ia imagen de Ia
Virgen del Carmen, inicié los
preparativos para engalanarla
convenientemente, al mismo
tiempo que el patrón recibía
una invitación de parte del
Comandante del Destacamen-
to Naval, Miguel Bosch, para
asistir a una cena, junto con
su esposa, en el mismo Des-
tacamento.

-Hasta ahí, todo normal,
¿no?

-Efectivamente. Pero al día

siguiente se presenta el
Segundo, José Ma. Coca, y,
en nombre del Comandante,
solicita Ia devolución de Ia invi-
tación, tal como se hizo.

-¿Cómo interpreta Vd. esa
decisión?

-Entiendo que es una
discriminación muy grande,
porque pienso que no se pue-
de despreciar así como así
una embarcación y una dota-
ción que estaba muy ilusiona-
da por llevar Ia imagen. No
estamos en una dictadura, y
esas cosas no se pueden tole-
rar.

-¿Cuál fue su actuación?
-Acudí inmediatamente a

Ia Cofradía para que, a través
del Patrón Mayor, el Coman-
dante explicara el por qué de
su actitud. El Patrón Mayor me

conteìÌÓ Que había recibido
una llamaaa telefónica del
Comandante, en ¡a T-ual le

comunicó que cualquier baroS
podía llevar Ia imagen de Ia
Virgen, excepto Ia mía.

-¿Ha hablado Vd. con el
comandante del Destacamen-
to?

-Yo no tengo por qué
entrar en el recinto Naval. Úni-
camente quiero que a través
de Ia Cofradía se aclare el
porqué de Ia discriminación de
Ia que soy objeto. Creo que es
el Patrón Mayor quien debe
averiguar las razones.

-¿Ha tenido algún proble-
ma anterior entre Vd. y el
Comandante Miguel Bosch?

-No. Que yo sepa, con él
no he tenido nada. Pero ya en
otra ocasión, cuando todavía

tenía Ia barca "CaIa Ratjada",
impidió que amarrase mi
embarcación en el trozo de
muelle que nos cedió el Minis-
te,̂ ? de Defensa, sin dar más
explicaciJi??3-

-¿Piensa llev3 el asunto a

instancias superiores?
-En caso que no se me oS

una explicación convincente,
está claro que sí. Quiero que
se enteren los periódicos, y
pienso mandar una carta al
Ministerio de Defensa, al Almi-
rante de Palma, y al Almirante
de Ia flota del Mediterráneo de
Cartagena.

Así las cosas, y a Ia espera
de una aclaración por parte
del Comandante del Desta-
camento Naval de Sóller, Ia
imagen de Ia Virgen viajará a
bordo de Ia "Fortunata II".

Avuivespre

Espectacular nit de rock
al camp de fútbol

GabríelMercé

Avui vespre a les 22 h.
començarà un espectacular
concert de rock a benefici del
Club de Fútbol Sóller al Camp
Municipal de'n Maiol. EIs grups
que actuaran seran Pa amb Oli
Band i S'Altra Banda de Deià,
Wonkhai Palma, un grup pal-
messà format per tres senega-
lesos i dos mallorquins, i el grup
LaLunadeSóller.

El concert tendrà una dura-
da aproximada de 5 hores i

s'han contractat una sèrie de
persones a una empresa de
seguretat per tal d'assegurar el
correcte desenvolupament de
l'acte. L'organització s'ha encar-
regat de repartir cartells fins i tot
fora de Ia nostra comarca: Inca,
Palma, Montuïri, Bunyola, elc.
Per això tots esperen que
l'assistència sigui massiva,
especialment per part de Ia
gentjove.

El preu de l'entrada serà de
500 ptes. i a l'interior hi haurà
servei de begudes i entrepans,
també a benefici del C.F. Sóller.

ENAQUESTAEDICIÓ:

- Cróniques delsPlensde
SOLLER
DEIA
FORNALUTX
(Págs. Centrais).

SUCCEITS:
-Incendis forestals a Montcaire i Sa Figue-

ra.
-Esfonsament d'una barca al Port, i es

cala foc una llanxa a dins Ia badia.
-Importants millores pel Carrer Nou de

Sóller.
- Diumenge es celebra el tradicional con-

certal Torrentde Pareis.
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AGENDA
Avui

per Tomeu Rosselló

14 dejuKdden989,
Divendres

patróSant Bonaventura,
delsvelluters.
Demà, Sant kynasi d'Aceve-
do, protectordelsmariners.
Diumenge, La Mare de Deu
delCarme.

COSTUMARI
En b dada d'avui cetebram

al que podriem anomenar un
sant 1ot terreny": Sant Bonaven-
tura Per ser, és protector dels
infants, invocat per aBunyarnos
de tes mates companytes i
dur-nos pel camí de Ia virtut. Bs
mariners l'invocaven per tenir
bona guia a b mar, i tes seves
dones, coneixedores de tes dots
d'orientació del sant, Ii pregaven
perquè tes N tomàs els marits
sansiestaKfls.

Bs guaridors el tenien per
advocat, mentre que els malalts
del titus Ii demanaven ta curació.
EIs veNuters de Ciutat el tenien
perPatró.

Sant Bonaventura és el Sant
"mí usos" del nostre santoral.

Sorteig d'ahir dijous,
dial3dejutiol

5 28 41
45 46 47
-Comp. 7~

ONCE

Dijous,13.IuM „.31.498
Dimecres,12-JuHol 60.190

Dimarts,ll.JuKol 02.284
DiUuns,10-JuLol 94.151

Divendres,7-Juj^;
_P_LZ05 Tserie 065)

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Peljuliol,
nidona,nicol;
niporc,nisol.

Joan Puigserver

Periodedel4al lOdejuliol.
Temperatures

Maxima:34,8dia6.
Minima:19,8diall.

La ventada calenta de Ia setmana
passada mereix un comentari apart,
que el trobareu dins les planes d'opinió
sota el títol "El ventFoehn".

L'activitat tempestuosa de diumenge
vespre, que durà gairebé tota Ia nit, fins
a Ia matinada, tan sols va deixar 2
litros/m2. de pluja.

Per altra banda, cal dir que estam en
el mes més calorós de l'any.

Així, idò, no és d'estrr^yar que e|
termòmetre suo^j eIs 30 graus quasi
cada ;̂u ¡ que |es mjn¡mes no devallin
dels 20 graus. Ja ho diu el refranyer
popular: PeI juliol, ni dona, ni col; ni
porc,nisol.

PUNTSDEVENDA

Sóller: EstancdeRaça.
Ca'nGodo.
Ca'nPs,eiJuc.
Ca'nCalatayud.
Calabruix.
Ca'nMiquelLJauner.

L'hGría: ComestiblesVidal.
Port: QuioscLorente.

PapeleriaChachL
Fomalutx:Ca'nCorona.
Deia:EsFom.
Palma:QuioscdelBom.

Aviso
HORARlSC
DEL1ECUA

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

seclesials
»ECELEBRACIONS
RISTIADOMINICAL

DISSABTE

19
20
20

20
20
19
19

DWMEKE

7,30

9

10
12
10

9
10
10,30
10,30
12

19
19

18,30

20

19
20
18

Serveide
benzJnera

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 SóUer
C/Lluna, 53, baixos. Tel.63 34 56. CIF. EO7431 166

DipòsitLegat PM 573-1989
EdHf PremsaUiure, C.B.

//npnmew;EditoraBalear, S.A.

D/rectorJaume Casasnovas
Caps de fledacc<o:Placid Pérez (Local) I Toni Oliver (Esports)

Co/./ab<wa<tors:Joan Castanyer, Joan-Antoni Castanyer, Miquel
Angel Feijóo (Port), Miquel Gual, Antoni Jover, Francesc Lorente,
Gabriel Mercè, Joan Oliver, María - kjnàsia Pèrez, Joan Puigserver,

Bartomeu Rosselló, Antoni Rullán, Antoni Socies y Pere Pérez.

Disseny. ErnestForteza
Fotografia. Guillem Deyà Jesús Sampedro

NotadeRedacció
Per motius aliens a aquesta
Redacció, Ia setmana passada
donàrem compte del neixement
de Jaume, fill d'Alejandro Pomar,
quan en realitat es tracta de
Jaume, fill de Jaime Alejandro.
Valgui Ia rectificació, i rebin els
pares Ia més cordial enhorabona.

Registre Civil

Sóller

Neixements:

-Gabriel, fill de Gabriel Alcover Ferrà i
de Catalina Umbert CoII. Nascut el 27 de
Juny.

-Patricia, filla de José Francisco Oliver
Ripoll i de Rosa Catalina de Montis
Casasnovas. Nascuda el 29 de Juny.

Defuncions:

-Gladys Amalia Amman, morta el 5
deJuliol,80anys.

-Catalina Rullán Binimelis, morta el 8
deJuliol,85anys.

Actes de Ia setmana

*CONCERT DE P&NG, a càrrec de
Tadeus7 ^Srner. Obres de Mozart, Chopin,
uebussi, Albéniz... Son Marroig, divendres
dia14ales21,30hs.
*"NIT DE ROCK A SOLLER" Concert Rock
al Camp de Futbol; actuaran: "Wonkai Pal-
ma", "S'altra banda" i "Pa amb ui band!.
Divendres a les 22 h. al Camp den Maiol.
*PROCESSO DE LA MARE DE DEU DEL
CARME. Port de Sóller, Dissabte, dia 15 a
les21h.15m.
^EXPOSIC!0 DE PINTURES dé Nofre Fus-
ter. Museu de Sóller. Casal de Cultura. Dis-
sabte,15,a!es20h.
*EXPOSlCIO DE VESTITS, instruments i
ormejos de Mallorca.
CanDulce,dissabtedia15ales19hs.15'.
^•CONCERT, Festival de Pollença, a càrrec
de "Orlando Quartet", obres de Haydn, Bar-
tok, Schumann. Pollença, dissabte dia 15 a
les 22 hs. Preus: 1.000,1.500 pts.
*CONCERT CORAL DEL TORRENT DE
PAREIS, a càrrec de Ia Capella Mallorquina.
Pregó de J. Zaforteza. Diumenge 16 a les
17,30hs.
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Cercau tretze noms d'aucells. Se
ta, de dreta a esquerra, de dalt
diagonal a l'indret i a l'enrevés.
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llegeixen d'esquerra a dre-
a baix, de baix a dalt, i en

Serveis

AjuntamentdeSoter 630200AHM
OfanaMunwpaldelPort 630101
AprtamentdeFomakjtx 631901
AjuntamentdeDeià 639077
JutjatdeSóter 630348
Notaria 632611
Rectoria 630602

PotoMuntìpal 630200
PdraMjntipaKJrçències 633721
GuàrdiaCivil 630203
Bombers 632500

UnitatSaníària 633011
CreuRoja 630845
MetjedeGuardB(Avisos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cementiri 631429
Readenaatíospo 630777
Depuradora 630842
Correus 631191
ÏIGas'.s.a 630128
ServelFunerari 630805
SGas"s.a(averias) 630198
BGas's.aftJrgencies) 631108
LocutoriBriaraix 630017
ObresdePort 633316^69

A.S.C.P.(Ca'nDufce) 63?¿2i
QrcUoSoferense 631206
L2UTiun"iaBotigueta- 630163
DefensoraSoterense 631556

FerrocarrideSóter 630130
CiaïarcosAzutes' 630170
CiaTramontana' 632061
ParadaTaxisísPort 631384
ParadaTaxis-S*r 630571
ParadaTaxs-SaTorre 631379
AutocarsUompart 202125
AutocarsSóler '. 632821
AurócarsRepic 630567

TRBNS

P*"*S^Z. ûo.OO - 10,40 - 13,00 -
ib,15-19,45
Sóterfatoa: 06,45 - 09,15 - 11,50 -
14,10-18,30(21,OODiumengesiFestius)

TRAMVIBS

&*f*wt05,55 - 07,00 - 08,00 - 09,00
-09,30-10,00-10,30-11,00-11,30-
12,00 - 12,X - 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).
ftrt^*r06,20 - 07,30 - 08,25 - 09,30
-10,00-10,30-11,00-11,30-12,00-
12,30 - 13,00 - 13,25 - 14,30 - 15,30 -
16,00 - 16,30 - 17,00 - 17,30 - 17,55 -
18,30 - 19,00 - 19,30 - 20,20 - 21,10 -
(20,30i21,200umengesiFestius).

AUTOCARS

Palma-Valktenossa-Deià-
Put de 5afer 07,30 - 10,00 - 12,00 -
16,15-19,30
ftxtóeSófer-De«-
Valktemossa-Palma:
07,30-09,30-14,30-16,00-18,00.
Osa^ort*Sdter08,15 -10,45 -12,45
-17,00-20,15.
Deia-ValUemossi-Patoa:. 08,00
10,00-15,00-16,30-18,30.
$M*M*AtMf*09,00.
AM*SMvWtofdtft*nc*09,30
Ayftfeftfenp^ofer16,00.

BARQUBS

PortdeSólkx-SaCabbra:
10,00-15,00.
SaCak*ra-PortdeSc*>r
12,00-16,45.

PARMACIAI
GUÀRDIA

DB

A l'Ajuntament (Policia Munici-
pal) vos indicaran Ia farmàcia a
Ia qual vos podeu dirigir.

Veu de SóUer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIOPERSONAL

DE18A20HORES
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El expresionismo de
OnofreFusterenel
Casal de Cultura

Onofre Fuster Granado
inaugura mañana, sábado,
a las 8 de Ia tarde, una
exposición de pintura en Ia
sala de exposiciones del
CasaldeCultura.

Onofre Fuster, pintor
expresionista, nació en
Pollença el año 1962, i rea-
lizó su primera exposición
colectiva a los 20 años. En
los tres úttimos años, ha
participado en Ia Colecti-
va "Dibuixos" de Ia Gale-
ría Uuc Fluxa de Palma, en
1987, en Ia "III Mostra
d'Art Jove" de Pollença
en 1988 i, en 1989, en Ia
Colectiva Lluc Fluxa de
Palma y en Ia colectiva
"Artistes per Ia Trapa"
de Ia Galería Bearn. Al
mismo tiempo, ha partici-
pado en los "Premis Ciu-
tat de Palma" los años
1987 y 1988, y ha realiza-
do dos exposiciones
individuales en Ia galería
Uuc Fluxá de Palma, una
en el año 1987 y otra en
1989.

Nos encontramos,
pues, ante un pintor joven,
expresionista, con fuerza
casi desgarradora, pero
con un sentido espiritual
abrumador.

Onofre Fuster, en sus
retratos, escenas de inte-
riores y paisajes, por muy
desafiantes que resulten
las ideas de un arte y para
las implicaciones sociales
que conlleva, son afirma-

ciones positivas e incluso
sugieren un arcadianismo
moderno.

Onofre Fuster es, sin
duda alguna, uno de los
nuevos valores de nuestra
pintura, y fiel representan-
te de un entorno siempre
pletòrico de buena pintu-
ra, como es Pollença. No
cabe duda que, aunque él
se defina autodidacta, las
influencias y las experien-
cias de su entorno Ie han
marcado positivamente. Y,
desde el punto de vista de
las influencias, cualesquie-
ra que sean sus excesos,
sus ingenuidades, o sus
imprudencias, sigue sien-
do, en su parte fundamen-
tal y auténtica, el lenguaje
conmovedor de una civili-
zación.

El hombre, Ia naturale-
za, Ia angustia, Io absur-
do... tales palabras que
aparecen a menudo en los
comentarios, Ie son favo-
rables al artista y a su acti-
tud.

No hay que esperar,
pues, de Ia Pintura, arte
de expresión individual y
de confesión, el aspecto
más creador de nuestro
tiempo; conviene buscario
en el arte constructor por
definición, en el que, ape-
gado a las formas,
emprende Ia gran obra
colectiva, mediante Ia cual
se expresará una civiliza-
ción nueva.

No es construirà cap edifici escolar
nouacurttermini

p.p.

En resposta a una pregun-
ta formulada pel PSM en el
darrer PIe munbipal el Batle,
Antoni Arbona i Arbona con-
testà que el Ministeri d'Edu-
cació i Ciència no té previst
construir cap nou edifici esco-
lar, a curt termini, a Ia barriada
delPort.

La pregunta venia donada
per les deficiències de con-
servació que presenta l'actual
edifici de l'escola. El PSM fa
dos anys que realitza un
seguiment de l'estat de con-
servació de tots els edificis
escolars, Ia reparació dels
quals correspon a l'Ajunta-
ment de Sóller, i havia detec-
tat l'existència de greus insu-
ficiències en l'escola del Port,
especialment el trespol de
l'aula principal, que s'ha
enfonsat més de quatre dits
en alguns indrets.

El BafJe manifestà que en

Lafiesfadela
VirgendelCarmen,
unañomás

MiguelA.Feijóo

Para mañana sábado,
víspera de Ia Festividad de
Ntra. Sra. Virgen del Car-
men, Patrona de Ia Armada
Españote, tienen previstos
los siguientes actos en el
Destacamento Naval del
PuertodeSoHer.

A las 21.15 h. misa en Ia
explanada del Destacamen-
to, presidida por las autori-
dades militares y locales y
cuantos fieles quieren asistir
para, a continuación, salir Ia
imagen de Ia Virgen en Ia
embarcación de pesca "For-
tunata H", acompañada por
dos golondrinas ó barcas de
recreo para el público en
general que desee acompa-
ñar a Ia Virgen en tan singu-
larprocestôn.

La embarcación con Ia
Imagen saldrá del Destaca-
mento y regresará a Ia mis-
ma; en cuanto a las otras
dos embarcaciones saldrán
también del Destacamento
pero al acabar el recorrido
atracarán en el espigón fren-
tealMarisol.

Notas Importantes No Olvidar
Wabnan
RadioTransistorAMFM
RadioCassette
TelevisorSabal4Color
Tdevisorabaten'al2v.y220
Video Mando Distancia 8 Horas
Cámara de Video Autofocus 400 Lineas,

, 2.385pts.
. 1.550pts.

4.985pts.
, 38.500pts.

49.900pts.
64.000pts.

.190.000pts.

LavadoraAutomáticaAspes 33.400pts.
AspiradorSolac 1000w 12.960pts.
CongeladorVertical2201 51.000pts.
FrigoríficoDosPuertas <. 49.900pts.
LavadoraCorbero922 35.000pts.
HornoMicroondasAeg 25.900pts.

Planes de pago a plazos a su medida
Vea Otras Grandes Ofertas

Mire, Busque, Compare... y Si Encuentra Algo Mejor Compre
Recuerde

-. ALMACENES COMPARiY
MasBarato

•

Ia darrera reunió que havia
tengut en el mec, a Ia qual hi
assistiren altres membres de
Ia majoria municipal, el Direc-
tor Provincial, Andreu Crespí,
havia manifestat que no tenia
previst eixexar cap nou edifici,
Ja que el nombre d'alumnes i
Ia previsió futura de l'alumnat
nohofanecessarí.

Amador Castaner, respon-
sable de l'àrea d'Educació de
l'Ajuntament, afirmà que les
deficiències denunciades
estaven Ja solventades, però
el problema del trespol és més
difícil de solucionar a causa de
Ia fluixesa del terreny que sus-
tental'estructura.

No obstant això, Andreu
Pons ens ha confirmat que
l'escola, que ocupa dos edifi-
cis distints, està lluny de
comptar amb les instal·lacions
i condicions d'habilitat d'uns
espais ocupats per infants de
pocaedat.

Canvi de noms de
carrers del Port

En el PIe que Ia Corporació celebrà dijous passat, s'apro-
và per unanimitat el canvi de nom dels carrers del Port. La
majoria d'ells conserven el nom original, però escrit en llen-
gua catalana; i tres d'ells modifiquen totalment Ia seva no-
menclatura. Son els següents:

CalleLevante
CalleMallorca
CalleSantaApolonia
CalleSanRamón
CalleSantaCatalina
CalleMarina
CaIIe Almirante Abárzuza
CalleJaimeTorrens
CalleDest.Alm.Miranda
CalleXaloc
CalleMrtjom
CalleTramuntana
CalleGregal
CaIIe del Canónigo Giver
CalleLaRaya
CalledelTravés
CalledelaTorre

CarrerdeUevant
CarrerdeMallorca
Carrer de Santa Apatònia
Carrer de Sant Ramon de Penyafort
CarrerdeS. Caterinad'Atexandria
CarrerdelaMarina
Carrerdel'Església
CarrerdeJaumeTorrens
Carrerdel poetaCostaiUobera
CarrerdeXatoc
CarrerdeMigjom
CarrefdeTramuntana
CarrerdeGregal
Carrer del Canonge Ohver
CarrerdelaPlatja
CarrerdelTravés
RaçadelCastell(LaTorre)

Fue necesario una grúa para reflotarlo

Yate de recreo hundido por el temporal
M.A.Feijóo

El pasado día 13 una llama-
da telefónica comunicaba a
esta redacción que un yate se
había hundido en el pantalán
frente Albatros, por Io que,
desplazados hasta el lugar
observamos que efectivamente
tan solo se veía Ia proa de una
embarcación.

Indagando nos pusimos en
contacto con Pedro Pascual
Romer, propietario de Ia barca
siniestrada, residente en Palma,
quien nos informó que tiene el
amarre en Sóller desde hace
muchos años, que el nombre
de Ia embarcación es "MarivP,
que mide 6,50 mts. de eslora,
tiene dos motores y matrícula
5a. - PM - 1 - 9766. Le habían
avisado y junto a su familia
había hecho acto de presencia
en el lugar, sin aún explicarse
bien los motivos del siniestro,
aunque Ia pasada madrugada
hubo temporal con vientos fuer-
tes y alta temperatura.

Para reflotar dicha embar-
cación sobre las 17,15 hs. hacía
acto de presencia en los mue-
lles un enorme camión grúa de
unas 50 Tm. que, para despla-
zarse de un lugar a otro, necesi-
ta de un coche auxiliar con
bandera roja que Ie abre cami-
no.

Dicho camión grúa, con su
pluma de 20 mts. y Ia pericia de
cuantos participaron en el res-
cate (empleados grúa, dos
submarinistas y los del motor
de achique) en unos treinta
minutos pusieron Ia embarca-

.

ciónaftote.
Según palabras del propie-

tario, no tenía seguro que Ie
cubriese el accidente y nos

comentaba que en esta vida no
es suficiente con tener algo,
pues el tener a veces crea este
tipo de problemas.

FRUITS

Patatilla, golosinas
ytodaclase

de frutos secos
O.LIuna,68

PESCADOS
LACONCHA
Abiertode9,30a 13,30

yde 15,00a20,30

C/.deloMar,s/n.
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Associació de Veïnats

20d'Agost
de Biniaraix

99

S'avlsa a tots els veïnats de Ia vila de Biniaraix per a
una ASSEMBLEA EXTRAÇRDINAR^ i URGENT
a fer en el Casal de l'Associació el dissabte 15 de juliol a
les 20'45 h. en primera convocatòria i a les 21 en sego-
na.

Tema: La INSTAL.LACIO de Ia CORRENT
ELECTRICA a 220 volts i Ia VOTACIO del sistema a
seguir per a passar pels carrers de Ia vila. Assistiran tèc-
nics i representants de "El Gas S.A."i de l'Ajuntament.

Es recorda que el VOT dels NO ASSISTENTS a
l'acte no es vàlid si no s'expressa per escrit i que Ia deci-
sió definitiva es prendrà de L'ALTERNATIVA MES
VOTADA ENTRE ELS ASSISTENTS.
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Incendi Asociaciónde TerceraEdad

Quaranta cinc hectàrees de pinar i garriga
quedarencalcinades

J.Casasnovas

Dijous passat, damunt les
quatre de l'horabaixa ens arri-
bà Ia noticia de que s'acabava
de detectar un incendi dins Ia
finca de Montcaire. EIs servéis
del Serpreisal foren alertats i
comparéixeren al Hoc del suc-
cés els bombers de Sóller \ els
del parc d'/nca que treballaren
fins que es va fer fosc, i sense
aconseguir resultats positius.
Juntament amb els bombers
coUaboraren els serveis de
Icona amb un avió Canadair
que va intervenir vàries vega-
des.

Divendres dematí varen
reprendre les tasques d'extin-
ció amb més efectius, tant
personals com tècnics, així
com amb Ia presència de tres
avions del servei de Icona, un
dels que té Ia bas durant l'es-
tiu, al Port de Pollença, un al-
tre de Madrid i un tercer de
València. El treball dels avions
es vegé impossibilitat a mig
matí a causa de Ia boira que
es concentrà en Ia part arta de

EIs efectius del parc de bombers de SóHer i els Canadair, treballaren durant dos dies.

les muntanyes, encara que es
dissipà al cap de dues hores.

L'incendi va ser controlat,
sense quedar apagat, sobre
les 12 del migdia, i el donaren
per finalitzat al vontant de les
19'30 hores. El diumenge

capvespre, es va haver de
demanar de nou, Ia presència
d'un avió per acabar d'apagar
el foc d'alguns arbres que en-
caracremaven.

L'avaluació dels danys
que realitzà el Consell Insular,

resultà esser de 45 hectàrees
cremades, 30 d'elles d'arbres,
i 15 de garriga. Aquest esde-
veniment ha estat considerat
com \'incendi més gran que
ha succeit a les Balears du-
rantaquestany1989.

Al Casino, de picos pardos!
A.T.E.

El jueves día 6 de este mes
hubo Fiesta en Ia Asociación
de 3a. Edad acompañada de
una "pa amb oliada" con jamón
y queso, refrescos y buen vini-
llo, que nos sirvió para festejar
Ia onomástica de nuestro Vi-
cepresidente, D. Pedro Sampol
Oliver, el cual como todos los
años, invita a los contertulianos
auna"berenada".

Fueron más de un centenar
losmayores que brindaron por
Ia buena salud de todos, y de-
seando que sea por muchos
años para poder celebrar estas
fiestas en donde reina el buen
humor, el compañerismo y Ia
amistad.

El viemes día 7, dos auto-
cares salieron a las 19'00 h.,
para hacer una "soirée" en el
Cas/ho de Mallorca.

Con "nocturnidad y alevo-
sía" unos ochenta mayores vi-
sitaron el Casino Paladium de
Mallorca. Una buena cena,
donde no fattaron ni los bue-
nos vinos ni el cava, ni las ale-
grías que conlleva el fabuloso
espectáculo de los maravillo-
sos "shows" que nos ofrecie-
ron, resultando toda Ia velada
un delirio de fiesta y, para
completar Ia noche, una visita

J.SASTRE
Reparaciónyventa

de electrodomésticos.
Servidoofidal

FAGOR-ASPES
C/.defcMar,157,bajos

TeI.630673

TRANSPORTES
MARROIG

TeL 632570
Argiles, 54

d©yá
FOTO-ESTUDI

Toten fotografía i video
Lluna,38-Telf. 632730
07iOOSOLLER(Mallorcal

Grup Excursionista Solleric

t
PREGAU A DEU PER L'ÀNIMA DE

BartomeuTriasiBernat
quehamortaSolter,dia10deJulolde1989al'edatde79anys
havent rebut els Sants Sagraments i te Benedicció Apostòlica

ALCELSIA
EIs seus afligits: Esposa, Maciana Vailcaneràs Vicens; filles, L.lucia i Ma. Ascensió; gendres,

Joan Alcover i Pere Bemat; nets, Sebastià, Catalina, Cristina, Pere i Eva; germanes; cunyats;
fillols, Antoni Oliver i Uucia Trias; nebots, cosins i demés familiars (presents i absents) participen
a les seves amistats tan sensible pèrdua i vos demanen el tengueu present en les vostres ora-
cions.

DomiciliaSóller: C/. Cetre, 8.

Al Port d'Andratx-s'Arracó-Sant TeIm

Redacción

Para el martes, 25, festividad de Sanf Jaume, una fecha tí-
picamente excursionista, el Grup se desplazará hasta Ia zona
de Poniente. El itinerario será el siguiente: salida de Sóller a las
8,30 hacia Deiay VaHdemossa, con parada para el desayuno. A
continuación, atededores del Casfeff de Betver y Son Arma-
dans. A las 11,15, se celebrará Ia Santa Misa en Ia Parroquia de
Sta. Teresita, en sufragio del alma del Rvdo. BlseUach, recien-
tementefaHeckJo.

Los viajeros comerán en el Restaurante Brasilia de Can Pas-
ft//a, a base de: Aros Brut, PoKo asado con 3 guarniciones,
Crocantì, Tarta Brasilia, Cava Freixenet y vino. Por Ia tarde se
visitará Camp de Mar, Port d'Andraitx, s'Arracó y Sant TeIm,
con baño incluido. El pasado martes, se iniciaron las inscripcio-
nes, en el lugar habitual, el carrer de sa Uuna, 27. En esta ex-
cursión , se dispondrá únicamente de dos autocares.

FelizjornadaenCalad'Or

Un total de 110 excursionistas tomaron parte el pasado
domingo en el viaje a CaIa d'or y Caía Esmeralda, en dos co-
modísimos autocares. Todo el trayectotranscurrió según el iti-
nerario previsto, llegándose a Ia Plaça a las ocho de Ia tarde,
después de haber pasado una muy feliz jomada en opinión
unánime de Ia totalidad de asistentes.

al casino, donde el que más o
el que menos se jugó su dineri-
to. Hubo quien se trajo el bolso
lleno y, con ello, Ia alegría de
poder vanagloriarse de su sa-
ber quefue suerte. Una noche
maravillosa en Ia cual reinó el
entusiasmo y Ia satisfacción de
haber pasado una excelente
velada.
De regreso y ya en el autocar,
continuó Ia alegría y las risas,
se cantó y se contaron "acu-
dits", demostrando una vez
más que no somos un colecti-
vo de viejos sino que, por ha-
ber nacido antes, tenemos
más años; y que Dios nos con-
serve esta ilusión ya que mu-
chos de nosotros.no pudimos,
por diferentes motivos, de jó-
venes, disfrutar de Ia vida; y
ahora, de mayores, tenemos él
deseo de vivir con mucha in-
tensidad los momentos bue-
nosquesenosofrecen.
Agradecemos mucho los des-
velos de nuestros dirigentes
de Ia Asociación, que no paran
ni un momento de preparar
motivos de expansión, de ale-
gría y de fraternidad para to-
dosnosotros.

Elsanticscamins
del'lllade
Mallorcaseran
rehabilitats

Avui horabaixa, el Consell
Insular presenta a Sóller el Prc-
jecte de Rehabilitado dels
Antics Camins de Malbrca.

El projecte contempla l'exe-
cució de cinc punts: Ia catalo-
gació dels carrrirts de MaÄorca,
l'avaluació del seu estat, Ia res-
tauració dels etements d'obra,
Ia regeneració del seu entom i
Ia seva senyalització i divulga
ctó.

L'acte de presentació serà a
Can Prohom, on es visitarán les
cases i es ferà un recorregut pel
camí de Casteltó per apreciar
les obres realitzades per l'Esco-
Ia de Margers de SoV/er.

El programa d'actes inclou,
per avui capvespre, un home-
natge als margers jubilats dels
pobles de Ia Serra de Tramun-
tana, els quals rebran uns
diplomes com a reconeixement
delseutreball.

La idea del projecte convida
a tots a col·laborar amb aques-
ta tasca de preservar el Patri-
moni Natural i Arquitectònic de
Mallorca.

AYUNTAMIENTODESOLLER
BANDO

Exposición de Us listas Electorales y reclamaciones.
DON ANTONIO ARBONA CX)LOM, Alcalde-Presiden-

te del Ayuntamiento de Sóller, (Baleares).
HAGO SABER: Que al amparo de Ia Ley Orgánica de Ré-

gimen Electoral General y de acuerdo con el Real Decreto
159/1987 de 23 de enero (B.O.E. n' 226 de 20^9-88), se pro-
cede a exponer al público Us Listas Provisionales del Censo
Electoral de residentes, mayores de edad (Censo Ordinario),
con referencia al 1' de Enero de 1.989, a efectos de reclamación
durante los dias del 1 al 15 de JULIO, ambos inclusive.

Durante el período de exposición se admitirán reclama-
ciones contra el contenido de las listas por causa de: INCLU-
SIÓN (por no figurar inscrito en las üstas el elector y reunir
las condiciones legales para estarlo); EXCLUSION (por figu-
rar indebidamente); RECTIFICAaON DE ERRORES de
datoscon que figura inscrito y CAMBIO DE DOMIOLIO.

Las reclamaciones se formularan individualmente y per-
sonalmente en Ia Oficina de Información de este Ayuntamien-
to, debiendo ir provistos del Documento Nacional de Identi-
dad.

Se recuerda a los ciudadanos Ia necesidad de comprobar su
inscripción en el Censo Electoral, a! objeto de poder ejercer su
derecho a voto en futuros procesoselectorales.

Soller,6dejuliodel.989.
ELALCALDE,

GRANDES REBAJAS!

EN 30°/<o
ANA'S

¡Aproveche Ia ocasión!
Desde el SÁBADO

15 JULIO
VB

¡ATENCIÓN!
SECCION

DE
OPORTUNIDADES

LiquidaciónTotal Primavera-Verano
Laoportunidad

GRANDES
REBAJAS! 30%
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Veu del lector

Miquel Soler i Ia seva família, sí que tiren
pedres a les persones

Les "ACLARACIONS" de
Miquel Soler són un grapat de
mentides de principi a fi, però,
essent Ia seva reputació prou
coneguda, allò que realment
ens interessa és constatar que
els fets que ens han duit aquí
són totalment fortufts i puntuals.
No hi ha cap premeditació. EIs
assaigs es feien allà perquè no
disposàvem d'un lloc municipal
on fer-ho (Aquest senyor ho
hagués pogut intentar quan era
batle,inohovafer).

No dubtam que si Ia música
no agrada, sia forta o fluixa, pot
arribar a molestar; el mateix que
molesten el renou, l'arena i Ia
pols que s'alça contínuament al
seu negoci, i ens consta que

cap veí mai no ha vengut a
tirar-li pedres.

La Comissió de les Festes
de l'Horta té o tenia a Miquel
Soler i Ia seva família com a una
més de Ia barriada. No ha dirigit
en cap moment cap activitat en
contra d'ells, perquè Ia comissió
de Festes de l'Horta, com a tal,
és prou honesta, prou digna i
prou intel.ligent com per no dei-
xar-se influenciar ni pintar per
cap color, i molt menys callar
davant l'amenaça d'unes
pedres. Perqué "Miquel Soler i
Ia seva familia, sí que tiren
pedres a les persones, si que
insutten, i si que diuen menti-
des, malgrat ho neguin".

La comissió expressa que

"Caidos por Dios y por Ia Patria"
Després de tants anys,

encara tenim a una de les nos-
tres plaçes principals de Ia nos-
tra ciutat, un monument que
redeix homenatge a totes aque-
lles víctimes del bàndol naciona-
liste, que perderen Ia vida
durant laguerra civil Espanyola.

Quan les ferides d'aquell trist
esdeveniment han anat
curant-se i cicatritzant-se, molts
de joves sollerics pensam que
és injust arrecordar-se'n sols de
les víctimes del bàndol vence-
dor, quan de fet, foren morts els
sollerics, que per motius ideolò-

gics i polítics, perderen Ia vida
dins el complet anonimat i rebut-
jament, deixant en molts de
cassos dones viudes i infants
horfes.

Pensam idò, que no és fer
justícia a Ia història, mantenir un
monument que sols s'enrecorda
d'uns i condenna eternament
els attres.

Aleshores consideram, que
l'organisme pertinent, en aquest
cas l'ajuntament, hauria de
prendre les mesures conve-
nients, per a fer justícia a una
historia que morts pretenen

no contestarà ni replicarà a cap
attre comentari que pugui sortir
referent al tema, ya que com
hem drt abans, ni Ia Política, ni
els seus embolics, ni les seves
mentides, ni Ia seva demagògia,
són els nostres objectius. El
nostre únic propòsit és conti-
nuar les festes pels propers
anys, Ja que no les consideram
supèrflues per Ia gent de Ia bar-
riada, que no en pot fer a
ca-seva sempra que vol. Per
això pensam que són tan impor-
tants com qualsevol attra mani-
festació popular i, el fet que
quasi tot l'Horta fos al carrer
aquestsdarrersdies, horatifica.

Lacomissió

oblidar. Proposam una modifi-
cació d'aquest monument, per
exemple canviar Ia famosa frase:
"Caídos por Dios y por Ia Patria"
per alguna com "Per les víctimes
de Ia guerra civil", com s'ha fet a
Ia majoria de municipis de
Mallorca, desde Ia transició a Ia
democràcia. De no ésser així és
ridícul, que el monument, per
hermós que sigui artísticament,
romangui a un dels nostres
indrets més estimats, quan
estam a les portes d'Europa.

TomàsParísi
MiquelEnsenyat

Y6NT fO$HN

La nrt del dimecres al
dijous de Ia setmana passa-
da fou extraordinàriament
calorosa.

La temperatura al llarg
de tota Ia nit no baixà dels
30, amb una màxima de 34° a
les 2 hores de Ia matinada, i
amb una humitat que no
superà el 30%. Al mateix
temps al Far es registraven
ratxes de vent de xaloc
superiors els 100 k. hora.
Aquest fenònem és conegut
com l'efecte Foehn.

Quan un aire o vent topa
amb una serralada de mun-
tanyes de certa importància,
es veu obligat a pujar i, per
una sèrie de circumstàncies
que no venen al cas expli-
car, aquest vent es va refre-
dant i perdent humitat a
mesura que puja i, quan bai-

ElventFoehn
Joan Puigserver

xa per l'altre costat, ha tor-
nat més sec i extremada-
ment càlid, perquè s'ha
escalfat a un ritmo més aviat
que quan s'havia refredat.
Aixi s'ha produït l'efecte
Foehn.

Tant és aixi, que a Pinc-
ker Creek (EE.UU.), degut a
una irrupció de vent Foehn,
que allà es diu "Chinook", se
produí una elevació de tem-
peratura de 21 graus en tan
sols quatre minuts, el 6 de
generde1966.

A Suïssa, el Foehn sol
bufar uns 40 dies per any, i
es dóna Ia particularitat de
que es considerava circums-
tància atenuant d'un delicte
el fet que en el moment pre-
cís de ser comès pel melfac-
torbufàsaquestvent.

A Ia majoria de nosaitres

probablement no ens faci
perdre el cap; però l'even-
tualitat de no estar acostu-
mat a patir aquest tipus de
vent calent, i sobretot sec,
pot fer que a algunes perso-
nes més sensibilitzades les
afecti amb certa intensitat,
perquè es considera perju-
dicial per Ia salut i causa de
deshidratacions orgàniques,
especialment entre els qui
pateixen hipotensió i també
els infants i els malalts del
cor.

Encara que aquest
fenomen fa molts d'anys
que es coneix a molts
d'indrets, no es sabia que es
produís a Sóller. Ho vaig
descobrir després d'uns
anys d'observacions termo-
mètriques, i m'ho ha ratificat
el Centre Zonal de Palma.

SoHerlàndia
Tafoner

Un, que voldria esser poeta i
només Il surt adesiara qualque
glosa amb corbata, va dir
d'aquest poble tan estimat i tan
totsol com no n'hi ha un attre
que Ii assembli que això "era un
morter de pedra blava, ple foll
de verds i argent". Es bergant
tocava pilotes a mitges.

Aquí, hi ha pedra vermella
del color quasi agressiu de les
roelles, i pedra del color
rosa-esmorteft de Ia maionesa
barrejada amb popes esclafa-
des de tomàtiga. Hi ha pedra
d'un gris malartís, avellanada,
que escarbota tasconeres i
manuelles acerades i que es
troba a s'indret de Ia partió de
cas Avinyons i Moleta de ca
s'Hereu. I pedra blava -no en
faltaria més!- que un troba per
totarreu.

Pedra trencadissa i bona
d'obrar que, una vegada ado-
bada i posada per fer paret, és
goig a l'esguard per a nosaftres
que ho apreciam i per a molts
d'aquells que no són d'aquí i ho
voldrien esser.

Es bravejar no costa res, i
per fer de Pere-Mateu un no ha
de mester padrins. Que
cobrombos!

Però un no braveja de
cames primes, com veureu. Les
façanes gaudianes del vell
Banc de Sdler i de Ia Parròquia,
fetes amb aquesta pedra, en
són una bona mostra. Reparau
a Ia paret del fossar els sòcols
de les tretze pilastres que Ia fan
madona i presumida. I
mirau-vos el sòcd i el tronc de
Ia creu que l'endiumenja.
Pedres que abans de forjar-les
devien d'esser grosses com
canteranos.

Però Ia pedra mestre, sen-
yora i majora d'aquest entom
de pedres blaves i que a causa
de les presses que tots nosal-
tres tenim mai no hem vista és
Ia pedra vottada que fa

. ..sentireucom es demanaconsirosa a
quin deldos manamés ha de carregar
lasenalleta

d'arrambador a Ia dreta, pujant
l'escalonada de l'església. Es
una meravella de pedra sense
un crui ni una lletjura que Ia faci
tomar vermella. Anau-la a veure.
La trobareu trista i enutjada
dins Ia seva esglaiadora majes-
tat, malavejant a disfressar amb
el seu embalum les brutícies i Ia
deixadesa en què es troba el
seu redol que un dia feren per
jardl (?). Acostau l'orella al pas-
samà i sentireu com es demana
consirosa a quin dels dos

manamés ha de carregar Ia
senalleta de l'abandó en què es
trobaelseuvottant.

Pobre amgal A les flores,
només les veus passar escates
amunt per enramar l'Estimarj

Però no perdis l'esperança.
Aquests dos redols de terra
negra, plens de llaunes, pfâstics
i peladure que et fan avergon-
yir, un dia els nostres cors senti-
ran el plor de Ia teva queixa.

Pedra blava i vottada que
fasd'arrambador, t'estim.

Lafamílía, lasodetat, l'escolaiels
nousvalors

J.Vigo

EIs al.lots, avuien dia,
són més vius que en Barrufet

EIs al.lots, avui en dia, son
més vius que en Barrufet. Tot
ho observen, ho jutgen tot, i a
vegades s'allunyen (excesi-
vament?) de les nostres
idees. Es aIxò dolent? Tenen
raó? Van contra - corrent pel
món?... Potser valdria Ia pena
meditar si els qui no estam "al
loro" som els pares.

"Ja no els mostren educa-
ció", -"S'ha perdut al respec-
te"-, són crítiques que fre-
qüentment dirigim a les nos-
tres escoles.

Però... I noltros? ¿Com
influenciam els fills amb els
nostres actes, paraules i con-
ductes? ¿Hem descobert
amb sorpresa que els "ser-
mons" Ja no els entren, que ya
"llenya" no és positiva ni efi-
caç...? EIs demostram que
tenim prou interès en Io que
fan ELLS? Connectam amb
els mestres de tant en tant
per sebre què fàn i com es
comporten els nostres hereus
pel Col.legi? Prestam única-
ment atenció a les NOTES

(ben importants), oblidant Ia
dimensió Global i Total de
l'Educació? ¿Qui sería, en
definitiva, l'últim -o el primer-
responsable de l'Educació
integral d'uns al.lots que
nosaltres hem duit en aquest
món on hi ha tantes coses
bones per aprendre i disfru-
tar?

L'estructuració i idea o
mentalitat que tenguem sobre
Ia FAMILIA pot ser més impor-
tant del que ens pensam en
aquesta tasca educativa
compartida entre els pares i
l'escola.

Teories sobre Ia Família
n'hi ha a balquena. Podem
pensarqueés:

* Un lloc de trobada per
menjar, dormir, dema-
nar-donar doblers i mirar Ia
televisió.

* Una comunitat formada
casualment a partir de l'amor
d'una parella, cadascú amb
les seves curolles i problemas
personals.

* Un grup de persones

de diferents edats, que con-
viuen aglutinades entom d'un
"Cap" infalible, que dirigeix
amb Ia seva sabiduria (a
vegades ben diplomàtica-
ment) Ia conducta dels altres.

Uegint llibres de gent
entesa en temes familiars, he
vist que s'aconsella dedicar
un temps a posar en comú Ia
idea que cada u té sobre Ia
família a Ia qual pertany.

Això suposaria que algún
día, apagant Ia televisió, inten-
tàssim de DIALOGAR tots els
membres de Ia família (pares i
fills) amb plena llibertat, i que
cada un -i fins i tot els més
petits, diuen- opinàs sobre
allò que Ii agrada i Ii desagra-
da de Ia família i cadascun
dels seus components.

Diuen que d'aquest diàleg
poden sortir-se (si estam
oberts i atents) SORPRESES
ben enriquidores, interessants
i clarificadores. No sé si val Ia
penaprovar-ho.

¿Podria servir-nos per una
millor comunicació amb els
nostres fills, que a vegades
s'ai1len de noltros o ens
menyspreen? Pot ser una
manera de CREIXER tots
entorn d'una extructura fami-
liar que necessita adequar-se
als nous valors HUMANÍSTICS
delaSocietat?
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Plens municipals de Ii Comarca
Sóller Fornalutx

El PIe ordinari de Ia Corporació cor- això, en alguns moments els grups de mica més de tres hores. Hi assistiren
responent al mes de juliol no presenta- l'oposició feren avinent Ia seva discon- tots els regidors, si bé Miquel Gual i
va, en principi, cap tema d'importància formitat en qüestions puntuals, per Ia Miquel Puig s'incorporaren una vegada
ni especialment conflictiu. No obstant qual cosa Ia reunió es perllongà una iniciatelPle.

La corporació acordà canviar elsnoms dels carrers del Port

Més de tresmiiions per un nou equip informàtic:
L'oposició es queixà de manca d'informació i
considerà poc ètica l'actuació de Miquel Jaume

Canv1 de noms de carrers
delPort

La ratificació del canvi de
noms de carrers del Port com-
portà una petita però llarga dis-
cussió entre el CDS i Ia majoria
municipal, a Ia qual s'incorporà
també el PSOE. En resum, Ia
discussió es centrà en Ia Plaça
de ta Torre, per Ia qual Ia majo-
ria havia acordat el nom de Pla-
ça del Castell. Amador Casta-
ner argumentava que el nom
antic era precisament aquest, i
Guiltem Mayd afegi, que, efecti-
vament, els pescadors encara
l'empren a l'hora d'enfilar les
pesqueres. Ma. Antònia Cotom
creia, pel contrari, que el nom
popular era el de Raça de Ia
Torre, i així ho sostengué també
Antoni Garau del PSOE. Al final,
s'acordà donar-li el nom de Pía-
ça del Castefí (La Torre). El can-
vi dels attres noms no presentà
capdificuttat.

Ordenança
detaConstructió

La ratificació de l'ordenança
Reguladora de to Construcció
en el terme municipal per tal
d'evitar renous al llarg de Ia
temporada estiuenca, de Ia qual
donàrem compte en una edició
anterior, provocà Ia intervenció
d'Andreu Pons, del PSM, qui
afirmà que no serveix de res
aprovar ordenances si tanma-
teix no s'han de complir. Per
H.lustrar Ia intervenció, adduí el
cas del carrer del Fortuny, on
s'hi troba instal.lada una grua, i
Ia voravia està ocupada per
materials de construcctó des de
fa més de dos anys, en evident
contradicció amb tes ordenan-
ces sobre ocupació de Ia Via
Pública. "Per aquest motiu,
l'artra dia el camió de Deià
que recull ara el fems de
Sóller, no pogué passar per
aquefl carrer. En haver de lle-
var ta grua -afegí- ja haurà
tretarrete".

CentredetaTerceraEdat

L'aprovació de Ia segona
fase de Ia construcció del Cen-
tre d'Atendó a b Tercera Edat,
també fou objecte de pc4emica.
Tots els grups de l'oposició
consideraren que l'increment de
pressupost d'aquesta segona
fase, que ha passat de 9 a 13
mHkxis és exagerat, i el PSM
manifestà Ia seva preocupació
per Ia manca de partida presu-
postària en l'exercici municipal
d'enguany per fer front als dos
mions que haurà d'aportar
l'Ajuntament a aquestes obres.

Sobre aquest mateix tema
es seguí un llarg debat sobre Ia
manca de coUocació de pedra
caliça a Ia façana de l'edifici que
dóna al carrer del Bisbe Colom.
Andreu Pons insisteix en que,
tal como es fa ara Ia paret, és
evident que enlloc de pedra
massissa es pensa col.locar for-

MiquelJaumeinsinuaqueprestpodriaseureene<lk>cderoposicio

ro, i que el fonro romprà l'estèti-
ca de Ia resta de cases del car-
rer; al mateix temps, exigeix el
compliment de Ia moció del seu
partit aprovada l'any passat.
Antoni Garau, del PSOE, dema-
na simplement l'execució de les
ordenances urbanístiques
vigents, que prohibeixen Ia uti-
lització de fonro a l'interior del
casc urbà. Ma. Antònia Cotom
sol·licita Ia presència de l'arqui-
tecte municipal, present a
l'Ajuntament, perquè doni expli-
cacions. El Batte no accedeix a
Ia petició, opina que Ia discussió
s'ha desviat del tema principal, i

intenti solucionar el problema
amb l'arquitecte. Aquesta
decisstó provoca l'abstenctó
dels grups de l'oposició.

Per part de Secretaria es
dóna compte del canvi d'horari
de les sessions de Ia Comissió
de Govem, i de Ia inclusió de
quatre projectes en el PIa
d'Obres i Serveis de l'any 1989
convocat pel Consell Insular.
Intervé Antoni Garau, del PSOE,
per manifestar Ia seva discon-
formitat amb l'ordre de prioritats
establert en aquest Ra, i lamen-
ta que s'hi hagi exclós l'asfattat
del carrer poetessa Francesca

.„_ a Josep Mora perquè Alcoverdel'Horta.

¡enyors del Consistori:
io se sent res!

Es Ia primera vegada que "Veu de Sóller" crònica un
Re de Ia Corporació, però també podria ser Ia darrera si
no us espavilau. Entre el renom dels cotxes que circulen
per Raça, Ia sirena del tramvia, les campanades del
reflotge, els micròfons que no funcionen, els amplifica-
dors que han acabat tes pites, el to de veu de qualque
Regidor que no ha berenat així com toca, i el rebombori
que arma el públic quan amol!au qualque parida, vos
asseguram que els assistents als Rens només entenen
Ia mitat de Ia missa. Així que, o bé solucionau el proble-
ma del so, o no ens feim responsabtes de les cròniques
quefacem.

Canvid'actítud

Amb general complacencia, el poc públic assistent
als Rens ha detectat un sensible canvi d'actitut del Pre-
sident de Ia Corporació. Antoni Arbona Ja no és el Batle
arrogant, prepotent i autosuficient de fa dos anys. Ara, al
manco deixa que tots els grups expressin Ia seva opinió
i, en aquesta ocasió, ha tengut Ia delicadesa de contes-
tar amb mitjana claretat les preguntes que, amb més o
manco mala bava, Ii han dirigit els Regidors de l'oposició.
Fins i tot, s'ha permès Ia generositat d'aprovar per una-
nimitat i sense discussió les mocions d'urgència presen-
tades pel PSOE. Insòlit! I és que ara Ja no es pot perme-
tre el luxe de despreciar ningú, perquè probablement
ben prest hagi de menester més d'un vot de l'oposició si
vol conservar Ia poltrona. Falta saber, només, si l'oposició
voldrà oblidar les vexacions sofertes sl llarg dels dos dar-
rers anys, o si s'estimarà més passarfactura...

Rectificació Inventari
debénsmunteipals

EIs punts següents atanyen
a te rectificació de l'Inventari de
Béns Patrimonials al 31 de
desembre del 1989, i a l'habili-
tació de Crèdit extraordinari i
per recaptació de majors
ingressos en el pressupost del
1989, ambdós presentats pel
negociat d'Intervenció. El porta-
veu del PSOE manifesta te seva
preocupació per l'increment del
passiu patrimonial, que ha
augmentat en mes de 100
milionsdurantel1989.

Aprovació de comptes

L'aprovactó dels comptes
del primer trimestre del 1989
dóna Noc a Ia intervenció crítica
de tots els grups de Ia majoria.
El PSOE afirma que l'ímmobte
venut a subhasta en Ia Raça de
Ia Constitució s'hauria d'haver
pagat al comptat, i no s'ha fet
així. El Batle contesta que igno-
ra els motius, i Andreu Pizà fa
avinent l'agravi comparatiu que
això suposa per attres possibles
participants a Ia subhasta que
tal vegada no hi acudiren per
manca de diners en efectiu.
"Ara qualsevol persona Inte-
ressada podria interposar un
contenciós per aquest motiu,
i ja tomam tenlr el sarau
armat -sentencià Rza-. EL
PSM, pel seu compte, sol·licita
que s'exigeixi al comprador el
pagament de l'immoble aquesta
mateixasetmana.

Tots els partits de l'oposició
manifesten Ia seva crítica per
allò que consideren "una ¡lega-
litat flagrant comesa per
l'Ajuntament".

El CDS opina, a més, que es
gasten massa diners "alegre-
ment i sense consultar Inter-
venció". El Batle Antoni Arbona
contesta que ell autoritza per-
sonalment determinades des-
peses urgents, i aprofita l'avi-

nentesa per donar un toc
d'atencló sobre Ia impossibilrtat
de recaptar les taxes municipals
per clavegueram, Ja que encara
no s'han aprovat, i afirma que
"si no es recapten, no
podrem fer front al pagament
del primer venciment dels
interessos del préstec subs-
crit per construir Ia depurado-
ra".

Avança també que, vista Ia
situació de Ia hisenda municipal,
serà necessari fer un replante-
jament econòmic general. El
CDS demana que es convoqui
ràpidament Ia reunió correspo-
nent.

InformatitzacJó

Finalment, es va suscitar
una dura polèmica entom a
l'adquisició per 3.559.680 ptes.
d'un nou sistema informàtic
marca "Phillips" que dupliqui Ia
capacitat de l'actual, per tal
d'informatitzar Ia comptabilitat
del'Ajuntament.

Andreu Pons afirmà que a Ia
Comissió de Béns i Serveis es
va acordar comparar preus i
qualitats amb altres cases
comercials abans de prendre
cap determinació i, en canvi, Ia
Comissió de Govem aprovà
aquesta compra sense més
consultes. Al mateix temps, es
queixa de Ia manca d'informació
sobre l'existència d'un pre<xjn-
tracte amb & casa "Phillips". El
CDS manifesta Ia seva preocu-
pació per l'endeutament que
suposa Ia compra, i no entén
com és possible que s'hagi
incrementat Ia plantilla d'admi-
nistratius si, al mateix temps
s'informatitzen els serveis muni-
cipals.

Miquel Jaume, President de
Ia Comissió, contesta que ell
personalment dugué les ges-
tions amb attres empreses, i
totes les ofertes han resultat
méscares.

Andreu FPa del PSOE opina
que per ètica, el President
hauria d'haver tomat convo-
car ta comissió abans
d'aprovarres".

Miquel Jaume admet Ia seva
equivocadóí es disculpa.

Andreu Pons es queixa una
vegada més de Ia manca
d'informadó i de tes dificuttats
per aconseguir-la, i acabà dtent
que "seria bo que qualque
vegada els regkk>rs de ta
majoria ocupassin el IkK de
l'oposició, i sabrien els pro-
btemes que comporta haver
de prendre decissions sense
estar informats". Miquel
Jaume sentencta dient que
'ial vegada no manqui gaire
perveure-ho".

En acabar, s'aproven dues
mocions presentades pel PSOE
amb caràcter d'urgència i es
contesten els precs, les inter-
pel·lacions i preguntes formula-
des per l'oposició. D'aquests
temes els ampliarem en un artre
espai.

Elstributs
municipals podrien
serrecaptats
perlaComunrtat
Autònoma

A. través d'un Conveni
amb l'Ajuntament, Ia Comu-
nitat Autònoma podria fer-se
càrrec, els pròxims anys, de
Ia recaptació dels arbitris i
altres tributs municipals, si Ia
majoria executa l'acord pres
el darrer PIe municipal.

L'acord es prengué en
virtut d'una moció d'urgència
presentada pel grup munici-
pal del PSOE, que fou apro-
vada per unanimitat, que
sol·licita "que s'iniciln els
contactes amb l'antelació
suficient a Ia data de ven-
ciment del contracte amb
l'actual recaptador muni-
cipal, sr. Fullana, per si
hagué lloc a no reno-
var-le-hi".

El PSOE justificà l'urgèn-
cia de Ia moció en el fet que
el contacte amb el sr. Fullana
acaba el més d'octubre i
que, si no es denuncia,
s'entendrà prorrogat automà-
ticament un any més.
Segons sembla, Ia majoria
municipal s'ha mostrar
receptiva a aquesta propos-
ta, però no ha realitzat cap
gestióper dur-laaterme.

El PSOE creu que Ia
subscripció d'aquest Conve-
ni pot suposar "un abara-
tament en e( cost i una
millora en Ui gestió del
servei; el qual entenem
que, actualment, no és del
tot satisfactori, principal-
ment en l'aspecte d'aten-
ció I tracte que rep ei ciu-
tadà".

EIPIesol.lJcita
alMinisteri
deDefensala
devoluciódels
terrenysdeMuleta

L'Ajuntament en Re acordà
per unanimitat sol.licitar del
Ministeri de Defensa l'accelera-
ció de les gestions per Ia devo-
lució al poble de Sólter dels ter-
renys de Muleta, en els quals
estava situada l'antiga Estació
Telegràfica de Ia Marina, segons
una moctó d'urgència presenta-
dapelPSOE.

L'escrit que presentà el Par-
tit Socialista afegeix que "és de
domini públic l'actual estat
"d'abandonament en que es
troben aquests terrenys, i tes
mottes utilitats que podrien tenir
per Soller; i també és sabut que
les autoritats militars s'han mani-
festat públicament a favor de Ia
devolució, entre d'eltes, l'actual
ministreNarc/sSerra".

Aquesta devolució s'havia
sol·licitat públicament en diver-
ses ocasions per part de toís els
grups municipals, \ fins i tot hi
havia un acord pres per Ia
Comissió de Govem de l'Ajun-
tament. No obstant, el Re de Ia
Corporació mai s'havia manifes-
tat al respecte, i el PSOE prete-
nia que l'acord comptàs amb Ia
unanimitat de tots els grups, així
comvaser.

El grup municipal socialista
acaba afirmant que "segons els
contactes que el nostre grup ha
pogut mantenir", aquest acord
podria accelerar les gestions per
Ia devolució definitiva dels ter-
renys.

Trenta mil pessetes per Ia Mostra Internacional Folklòrica

L'Ajuntament contestarà Ia denúncia
per Ia correguda del bou de les festes

A Fornalutx tots els regidors
assistiren al ple, tant el del Partit
Popdar com l'únic representant
del COS. El secretari dirigí el
ple, i sense ltegir davant el
públic l'acta de Ia sessió ante-
rior començaren a desenrotto
l'ordredeldia.

Començaren parlant de
l'homenatge als mestres mar-
gers que organitza el OM, i
seguiren llegint les ordres que
envià el Conseller sobre els
incendis forestals i les mesures
que s'han de prendre a fi d'evi-
tar-los. Aquesta ordre obliga als
ajuntaments a prendre les
mesures oportunes per tal d'evi-
tar els incendis, i també l'exis-
tència d'abocadors controlats o
incontrolats situats en terrenys
forestals.

Subvencions del CIM

Durant Ia sessió del Re,
s'informà de tes subvencions
que el CIM ofereix a les entitats
tocate. Aprofitant el p4a de sub-
vencions destinades a financiar
tes obres de infraestructura,
construcció, conservació i millo-
ra de bcate municipals, dema-
naran una subvenció per arre-
glar tes persianes del Centre
Sanitari. També parlaren d'attres
subvencions destinades a
finançar les obres de construc-
ció de xarxes d'aigua potable i
clavegueram, attres per cons-
truir espais esportius, i unes
terceres per adquirir material
tècnic per Ia policia municipal.

Denuncia a causa de Ia
••novillada"

El Jutge de Pau ha cridat a

declarar al president de Ia
Comissió de festes de l'any
passat. Membres de soctetats
protectores d'animals denuncia-
ren les corregudes del bou de
Fornalutx, acusant que se va fer
una "novillada" que acabà amb
el sacrifici de l'animal. El secre-
tari digué que des de temps
immemorial feten aquest acte, i
tots es defensaren dient que el
menescal sempre està present
cada vegada que es mata el
bou, i afegiren que "novillada no
n'hihacap".

Decidiren pariar amb el
menescal, abans de Ia declara-
cióenelJutjat.

30.000 pts. perla Mostra

Després de llegir Ia carta
enviada per l'organització de Ia
Mostra Internacional Folklòrica
en sol.licitud d'una ajuda per
aixugar el dèficit que arrossega
l'associactó de les anteriors edi-
cions, acordaren concedir una
subvenció de 30.000 pts. La
quantitat fou regatejada pel bat-
Ie, que deia que l'any passat no
pujaren a Fornalutx, mentre que
attres regidors opinaven que Ia
mostra agrada a tots.

AHrestemes

Es parià d'artres temes que
hem recollit i ampliarem en
aquest mateix setmanari: Pre-
sentaren un triptic en forma de
guia de Fornalutx, es parlà dels
rètols indicatius del terme de
Fornalutx, cediren els terrenys
per construir vivendes de pro-
tecció oficial, i en el punt de
precs i preguntes no hi hagué
capintervenció.

Cedeixen els terrenys per
construir les vivendes de
proteccióoficial

M.l.

L'Ajuntament de Fornalutx
aprovà per unanimitat cedir
els terrenys necessaris per
construir dotze vivendes de
proteccióoficial.

Per poder començar les
obres era necessari un acord
del Consistori, per així poder
tramitar tes llicències i els
informes de les comissions.

EIs terrenys estan a Sa
Ruilana, ben aprop del camp

d'esports, i estan inclosos en
lazonadesólurbà.

L'Ajuntament els ha cedit
a l'Institut Balear de Ia Viven-
da i ha elaborat el projecte
l'empresa "Fomento y Cons-
trucciones", ta mateixa que
s'encarregarà de fer el
túneldeSóHer.

En total està aprovat
d'aixecar dotze vivendes i les
obres començaran, segons el
gerent de l'empresa construc-
tora, ja, el próxim mes
d'octubre.

ANDRES GIL GARAU
GESTORADMINISTRATIVO

SUCURSAL GESTORIA DE SOLLER

GESTORUl ADMINISTRATIVA
SEGUROS SOCIALES

ASESORUl FISCAL Y CONTABILIDAD
EsBorn,5-Entrlo.
Teléfono 630580
SOLLER

A vda. Argentina, 18 - Entrlo.
TeI. 288612-288616
PALMA

El Batle diu que a tes festes mai s'ha fetcap "novillada"

La Fundació Arbona Colom
financiará els rètols que delimitin
eltermemunicipal

M.l.

Jaume Vicens Ripoll,
marmessor que s'ocupa
de te Fundació Arbona
Colom, proposà a l'Ajun-
tament de Fornalutx Ia
col.locació d'uns rètols
indicatius que delimitin el
terme municipal de Foma-
/uíx.

La idea és fer unes
ceràmiques amb Ia indica-
ció Termino municipal de
Fomalutx" i un dibuix de
l'escut i de Ia sanefa, per
colocar-los en els punts de
les carreteres que passen

el terme, com és ara Bini-
bassí, Ia canretera comar-
cal 710, el túnel, Etiniaraix,
etc.

El batle i regidors apro-
varen amb satisfacció Ia
idea, i parlaren una bona
estona sobre el tamany
que haurien de tenir els
rètols. Un regidor va sug-
gerir incorporar també a
cada cartell Ia llegenda "2o.
premio nacional de turis-
mo".

Cap d'ells, emperò,
qüestionà Ia llengua en
que s'havia d'escriure Ia
llegenda, i tal com ho llegi-
ren,seraencastella.

Deià

El PIe Ordinari de l'Ajuntament de Deià, cor- ger. EIs regidors d'Unió Mallorquina presents eren,
responent al mes de juliol, fou celebrat el passat a més del batle Francesc Salas, Joan Ripoll, Antoni
dia 4, primer dimarts del mes. Hi havia cins dels
sis regidors de Ia majoria municipal i no estava
present l'únic representant del PSOE, Joan Rot-

Ripoll, Lluc Oliver i Bartomeu Bauçà. EIs punts de
l'ordre del dia foren poc debatuts a causa de Ia falta
d'oposició.

Temes tractats: Camí de Sa CaIa. Més arbres
dins el poble. Contenciós GOB. Nou Guàrdia
Municipal a Lluc Alcari i noves àrees naturals

El batle informà de Ia ces-
sió del camió de fems a
l'ajuntament de Sóller, i a
continuació s'aprovà concedir
una subvenció a Ia Creu Roja
de Sóller de 50.000 pts. El
batle justificà a tots els pre-
sents que l'ambulància de Ia
Creu Roja ofereix els seus
serveis als veïns de Deià, i
que és una entitat que realtt-
za Ia seva tasca per tota Ia
comarca.

Projectes per millorar i
embellirelpoble

La Conselleria de Turisme
du a tèmne el "Ra d'embelli-
ment de les zones turísti-
ques". Francesc Salas explicà
que, acoHint-se a aquest pla,
havia encarregat una sèrie
d'avant-projectes per millorar
el caminet del Puig que baixa
per darrera l'esgtésia, I també
el bocí de camí des de Sa
CaIa fins al punt on els cotxes
nopodenpassar.

En aquest darrer, les
pedres lleneguen, Ia barana
està en mott mal estat, i els
escatons s'estan desfent.
Dins el mateix apartat, esta-
ren d'acord amb Ia proposta
d'encarregar un projecte a un
jardiner per replantar arbres
dinselpoble.

Qüestíonsalbatle

El torn de precs i pregun-
tes, fou un moment viu on
regidors de Ia mateixa ideo-
logia qüestionaren fets i ges-
tions no gaire positius del bat-
le.

Demanaren que per anys
vinents, les festes no ten-
guéssin falta d'organització i
que es comptàs amb l'opinió
detots.

Discutiren sobre l'horari

de feins dels funcionaris i el
seu compliment i, en aques
punt, el batle opinà que en un
poble pettt, els funcionaris no
sds treballen darrera Ia taula
sino que mottes vegades
obeeixen a feines que ell
mateix o a^un altre regidor
sol·licita.

Així com de vegades sor-
tien més tard de Ia feina o en
feien fora d'horari laboral
digué que no s'havia de con-
siderar l'hora estricta d'entra-

da o sortida. Continuà refle-
xionant que Ia majoria de dies
que a^un funcionari havia
arribat tard o partrt més prest
era perquè tenia permís i
raons que els seus superiors
havtendonat.

També qüestionaren al
batle les decissions que pre-
nia sense informar el més
prest possibte als delegats
de les comissions pertinents.
Es referien a Ia contractació
del nou municipal, i també a

Deià es queda sense enfermera
El batle llegí una carta de

l'enfermera, que des de fa
anys és na Susie Thompson,
en Ia que explica que se'n va
als Estats Units a treballar
perquè no pot continuar en Ia
situació laboral en que es
troba.

Fins avui, no ha aconse-
guit un permís de treball i, tal
com escriu en Ia carta adre-
çada al batle, si fins ara ha fet
de "monja - enfermera" del

pobte, aquesta situació no Ii
permet tenir una feina esta-
ble; dóna les gràcies per les
gestions fetes per l'ajunta-
ment de Deià, que no han
donat bons resuttats, i afe-
geix que tot ho ha fet amb
estiació, però que el poble de
Deià necessita una persona
de Mallorca per fer aquesta
feina.

El batle explica que acon-
seguir permisos laborals per

Ia cessió del camió del fems.
Tractaren attres punts de

l'ordre del dia sobre subven-
cions sol·licitades al QM, el
contenciós administratiu que
el GOB ha posat al Govem
Autònom, el nou municipal
per Uuc Alcari i el batie donà
compte del que opinà davant
el Pariament sobre les àrees
naturals del terme de deià.
D'aquests temes donarem
informació apart, més
ampliada.

persones de nacionalitat no
europea és molt difícil, i
compren les raons d'aquesta
decissió.

Comentaren els proble-
mes que tendria ara Deià,
sense disposar d'una perso-
na que es dediqui a atendre
els malalts a les cases, que
posi les injeccions i que
s'hauran de preocupar de
sol.licitar una enfermera al
ministeri corresponent.
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FutbollllDivisió PILOTADES ESTIUENQUES

Aïïons i Sánchez, també emigren al Santa Ponça

Alfons: "Sempre seré del Sóller, però
necessitava un canvi d'aires"

Toni Oliver

En sis anys en el Sóller, Al-
fons ha aconseguit 80 gols.
Una xifra que parla per sí sola
de Ia efectivitat del davanter.
Alfons Ramón Pomar, acom-
panyarà a López i Sanchez a
Ia nova aventura en el Sta.
Ponça. Precisament, el nostre
convidat ens parla dels motius
que l'han duit a prendre
aquestadecisió:

-En sis anys de jugar amb
el Sóller, trob que en els da-
rrers dos, s'ha anat deterio-
rant notablement l'estructura
intema del club. Això desmo-
tiva al jugador. Maganova i
Constància, s'han interessat
igualment per mí, pero m'he
decidit pel Santa Ponça per-
què era l'oferta millor i per
l'estructura del meu nou club,
que m'han convençut.

-Amb l'entrada dels nous
dirigents, pot millorar aquest
aspecte, creus?

-Pot ser molt positiu. Però
el problema es de fons. Les
estructures actuals, precisen
d'uns quants anys per tomar
a Ia normalitat. Aquesta nova
gent, té mott bones idees i

"Maganova i Constància, també s'han interessat per mi"

crec que Ia seva incorporació
potserpositwa.

-Alfons, es diu que has
tengut pressions familiars
perquè et quedassis a Sóller.

Quèhihadecert?
-En aixó ho pots desmen-

tir totalment. Al contrari,
m'han donat plena llibertat
d'acció.

-Sembla a ser que també
estaves una mica empipat
sobre el tema de Ia teva recu-
peració, i de Io que l'afició en
deia...

-Si, pot ser també hi hagi
influit. M'han exigit més de Io
normal, quan acabava de sor-
tir d'una lesió molt greu. Ne-
cessitava un canvi d'aires
perquè estava cansat de Ia
deixadesa de l'anterior direc-
tiva del Sóller, i de Ia total
mancad'organització interna.

-Què més afegiries, Al-
fons?

-Que sempre serà del
Sóller. Me molesta que culpin
únicament a Jaume Frontera
del nostre fitxatge. Hem estat
nosaltres, sense cap pressió
que ens hem decidit a donar
aquesta passa. Quant a Ia
campanya, hem fet un equip
per anar a dins el deu primers.
Per altre costat, esper i desig
que el Sóller pugui salvar un
any més Ia categon'a, i que el
club, a nivell interior, vagi
millorant. Finalment, crec que
no és just que l'aficionat solle-
ric ens critiqui, oblidant-se de
Ia nostra entrega, morts de
pics en circunstancies dificul-
toses, pels colors del Sóller.

Sánchez: "Estaexperiencia, puede
abrirme puertas cara al futuro"

LagentedeSoller,sehaportadomuy
bienconmigo

El jove comodi Toni
Sanchez, 20 anys, completa
el tercet de Ia sèrie. Sembla
que els motius de que Sán-
chez canvií d'aires, és úni-
cament per les seves aspira-
cionsenplapersonal:

-Tengo ilusión de probar
qué tal un año fuera, por si
se me abren nuevas puertas
en mis aspiraciones persona-
les. Pienso que puede ser
una buena plataforma con
nueva gente, para intentar
superarme y poder dar el sal-
to a metas más altas. Había
que decidirse ya. A mis vein-
te años pienso que puede
serelmomentoideal.

-Toni, no te pot fer pere-
sa fer 500 kilometres per

setmana, tenint un equip de
Ia mateixa categoría just de
devoraca-teva?

-No me voy solo, y por
tanto, será, llevadero. En
principio es una nueva expe-
rienciayvoy ilusionado.

-¿Qué opines dels teus
anysdinselSóller?

-No me puedo quejar.
Tanto en el juvenil como en
Tercera, Ia gente de aquí se
ha portado muy bien conmi-
go en todo momento.

-Cara a Ia nova tempora-
da. Com veus al Sóller i al
Sta. Ponça?

-El Sóller, al parecer,
tendrá un equipo joven y con
futuro. En esta categoría, Io
primordial es correr y luchar,

y todo hace apuntar que el
Sóller será un equipo muy in-
cómodo para sus rivales. En
cuanto al Santa Ponça, so-
mos jugadores todos de simi-
lar nivel técnico, y pienso
que de clara mentalidad lu-
chadora. Habrá que ver có-
mofuncionamos.

-¿Qué ens dius com a
resum, Sánchez?

-Nada, que espero que el
Santa Ponça, cuando visite el
Campo del Sóller, sea recibi-
do con Ia habitual deportivi-
dad que siempre ha caracte-
rizado a Ia gente de Sóller.
Suerte, de verdad para el
Soller, y que los dos equipos
hagamos una posrtiva cam-
paña en Ia próxima liga.

Bestard resistí les temptacions de les ofertes. L'afició celebra to seva
contínurtat

Toni Oliver

-El primer fitxatge del
Sóller 89-90 sembla que es
tracta d'un jugador plena-
ment reguter i de provada
eficacia a Ia defensa. Alfons
Barceló, es va iniciar al San
Cayetano, passà al Montuiri i
els dos darrers anys ha jugat
al Santa Ponça. Segons refe-
rències, és un marcador nat,
fort, expeditiu, que tant pot
jugar en mig de Ia defensa
comalslaterals...

* * *

-Lo del migcampista
Joan Campos del Ferriolen-
se, encara está en l'aire.
Timoner diu que Ii agradaría
més un home punta posats
a fer l'inversió. El que si pot
venir, és un jove i consumat
home-gol, que si el pescam,
s'hen pariarad'aquesta...

* * *

-Sabieu que Miquel Bes-
tard, el magnífic central
solleric va ser fortament ten-
tat pel '1amos" Santa Ponça?
Idò si, talment com sona.
Això hagués faltat. No, i si Io
millor que es pot fer és

fusionar als dos clubs, amb
això de tanta festejera,
especialment per part del
clubdePonent...

* * *

-Tot a punt pel Festival
Rock d'aquesta nit. La
comisió organitzadora ha fet
una forta campanya de
publicitat a fora de Ia nostra
comarca, amb penjada de
cartells per Bunyola, Santa
María, Consell, etc. Es pre-
tén dur jovent des de molts
indrets, a fí d'aconseguir una
vetllada plenament animada.
Llàstima que al final no
s'hagi concretat l'actuació
del inigualable "Grup
Ambient".

Unaltreanyserà.
* * *

-Es més que bàsic, vital,
aconseguir una bona cam-
panya de socis. Per això, els
membres de Ia directiva
estan treballant a tota pasti-
lla per posar en marxa
aquest important apartat. En
properes edicions, amplia-
rem notícies damunt el
tema, repetim, de absoluta
relevancia cara al futur
immediat.

CALZADOS PITIS
GRAN SURTIDO

CABALLERO - SENORA - NINOS
VERANO

PuertoSóller- Telefono63 1Ì 78

Embutidos Aguiló SA.
CASA FUNDAOA EN 1900 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)

bernat cabot seguí
aígua • gas • electricitat

^

CALEFACCIÓ • BANYS
PISCINES • CUINES
ENERGlA SOLAR •
ARTICLES DECORACIÓ

Carrerde lamar, 24 i 41 • Sóller
TeIs: tallers 630796

oficina 63 38 43

Ca'n
Bibi

FERRETEmA
Armería

Luna, 12
Tel.63O447

SOLLER
(Mallorca)

SEKVtClO FIAT LANCLV

i •garaje*

TALLER MECANlCO,
ISABELII,J24-TELF. 632201

SOLLER

FiatUno45 973.560
FiatUno60Smart 194.340
FiatUno70SX 300.740
FiatUnoTurbolE 564.080
FiatTipol.400 498.910
FiatTipol.600DGT 744.960
FiatRegatasMare 331.330
FiatRegatasRiviera 496.250
FiatCromaCHT .....2.317.860
FiatCromaDuemila 3.049.690

VEHICUlOSOCASION

SeatRondaDiesel
R5 GTL 5 puertas - R5 GTL 3 puertas
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Futbollnfantil Bàsquet

Andreu Aguiló fitxà per La SaIIe

"Les possibilitats de tomar són
moltelevades"

JoanAntoni

El passat vint de juny,
N'Andreu Agufló i en Sergi
Cabrer varen firmar per La
SaIIe; A n'aquests dos
joves els hi plogueren ofer-
tes deper tots els voltants,
al que més d'Aguitó, que
tingué contactes directes
amb el totpoderóa Real
Mallorca i At. Balears i, al
final, es decidí pels
cd-legiats. Així, idò, també
el juvenil Sóller perd
aquests dos jugadors per
latemporadavinent.

N'Andreu ens comenta
per què va preferir La SaIIe:
Amb els consells dels
meus pares i de l'entrena-
dor Miguel Bestard vaig
decidir designar per La
SaIIe, Jo crec que és el
millor equip Nacional de
Mallorca i allà on em puc
promocionar millor com a
futbolista.

-Quin temps estaràs
lligataLaSalle?.

-Tres temporadas. Un
cop acabi aquest temps
quedaré Hiure. Tenc Ia
completa seguretat que
així serà, perquè tenim un
document que ho determi-
na.

-Pareix que el primer
any no jugaràs amb el pri-
mer equip, perquè és

aixó?.
-A La Salte hi ha un

eequi Nacional i un altre
que militar a 1a. Regional, i
tenen per norma que tots
els jugadors que comen-
cen juguin en el de 1a.
Regtonal. Això no vol dir
que a mitja temporada no
puguis pujar a l'equip
Nacional, de totes formes,
encara que no pugui el
primer any, no em preocu-
pa molt perquè és que el
segonelfarè.

-Quines possibilitats hi
ha de que tomis a jugar a
Sóller, amb el primer equip
de Ia VaII, un cop acabis Ia
etapajuvenil?

-Les possibilitats són
molt elevades, sempre i
quan no tingui una oferta
d'un equip de més catego-
ria. L'experiència haurà
valgut Ia pena i si torn venir
em sentiré molt feliç de
jugar amb l'equip del meu
poble.

-VoIs dir alguna cosa
més?.

-Si, vull donar les grà-
cies al meu entrenador i als
meus companys del
SS.CC. per Ia gran ajuda
quem'handonatsempre.

Volem desitjar el millor
per aquest noi sdleric,
perquè, sens dubte, Ia
seva projecció futbolística
ésmottbona

FutbolBase

Sopar de germanor

Lafesta,totunexit
Dissabte passâtes celebrà

el sopar de fi de temporada, on
al-lots, pares i aficionats ho
passaren força bé. A Ia festa
assistiren aprop de dues-cen-
tespersones.

Un cop haver sopat,
s'entregà una palangana a
cada jugador i a cada entrena-
dor amb el seu nom inscrit.
Després el President i un direc-
tiu feren uns discursos resal-
tant, entre d'altres coses, Ia

continüftat dels nois per Ia pro-
pera temporada dient, també,
que no habien donat trofeus
als jugadors més destacats
perqué tots eren iguals de
bons. Es despediren donant
l'enhorabona a tots els equips,
per Ia bona campanya assoli-
da.

Posà punt final Ginés Pare-
des, que recità unes gloses
molt gracioses, finalitzant així
una vetllada del tot agradable.

EIs veterans de Sóller:
un exemple a seguir

Ma r̂at que les institu-
cions locals no promocionen
l'Esport del temps de lleure,
segurament pocs dels soHe-
rics coneixen l'existència
d'un equip de bàsquet que,
amb el nom de Ia nostra Ciu-
tat, és un exemple de conti-
nuitat, il.lusió i dedicació a

Cada Dilluns o Divendres,
podem trobar a aquests
"al·lots" jugant el seu partit,
bé a Ia pista "Principes de
España", o bé a Ia pista de
l'Hispania, amb l'il.lusió del
més jove i Ia tranquil·litat de
no saber ni tan sols avaga-
des, el nom del riva!, perquè

l'esport en Ia més sana aten-
ció al manteniment de Ia
formafisicailasalut.

Des de fa quatre anys, es
va constituir, formalment, un
equip integrat per aquells
que en aKres èpoques
havien defensat el nom de
Juventut Mariana. Aquest
equip, que participa en el
torneig d'empreses organit-
zat per Ia Direcció General
d'Esports en principi fou
integrat per Carles Grau-
ches, Gabriel Darder, Nicolau
Cortés, Marcel·lí Rullàn, Mar-
cel·lí Got, Ramón J. Otiver,
Pere Martínez, Miquel Arbo-
na (Repic) i Miquel A. Rose-
Ho, que avui encara conti-
nuen formant el nudi,
l'essència i Ia base de
l'equip, malgrat que l'actual
lesió de Grauches i Roselló i
|'obligada absència de
Miquel Repic, fan que Ia res-
ta de l'equip hagi de lluitar
amb més esforç i dedicació.

AIs esmentats jugadors
s'afegeixen "Pedrito" i Toni
des Central, Amador Estare-
llas, Gerard, Pasan, Tomeu
Timoner i Guillem Atomar
que, Ja no integren l'equip.
Actualment s'hi han incorpo-
rat alguns jugadors un poc
més joves com: Miquel CoII,
Pere-Joan Cotom y Pep
Rullàn.
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el que interessa és jugar.
Però els que els veu encara
pot gaudir de bones jugades
i del bàsquet més noble i
estimat. Al final, tots, a repo-
sar forces a un restaurant del
PortdeSóUer.

Hi ha un altre equip, que
juga Ia lliga d'empreses i que
patrocina "Autos Reynés", el
que fa que a més hi hagi
alguns encontres d'amagada
rivalitat i s'enfrontin els "VeIIs"
amb els "Joves", encara que
al final, guanyi el que guanyi,
ambdos han aconseguit el
que volien: jugar, disfrutar.

MAGO-89

Gràcies, senyor Frontera

Quasimais'hacomplit
Io que el Sóller ha pactat
iamimottsm'haafectat
veure quejugadors han partit.

Es nostro porter Bemat
és moK bon element
segonsdiuen, sen'haanat
perquè no ha tengut coneixement.

Disset anys per un porter
Toni a sa pila baptismal
contra el Santanyí ho va fer bé
iperjo,vaestarfenomenal

EIs que haurem d'enyorar
són López, Sanchez, i Alfons
que sempre varen defensar
i no feren des de minyons.

Ses gràcies te vull donar
atu,JaumeFrontera
te n'has duit Io millor de sa cantera
i voldria que amb ells poguessis triomfar.

Ara, que haguessis pogut triar
jugadors d'un altre poble,
hauriesd'haverestatmésnoble
i no al Sóller desmantel.lar.

Jugàrem a sa mateixa categoria
i per davall tu, podem quedar;
però haurem tengut més hombria
encara que hàgim de devallar.

Viscael Sóller i es seusjugadors
i visca també sa seva afició
que si no és de ses millors
tampocseràdesespitjors.

NUEVA DECORACIÓN
LAMEJORMUSICA

AMBIENTE AGRADABLE

ABIERTO CADA NOCHE
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Ciclisme EsportEscolar

A cops de pedal
Joan

Campionat Balears de Veterans

El solleric Felip Martín es va classificar el nové dins Ia
categoria de Veterans C en el Campionat de les Balears de
Fons en Carretera reservat a les categories de veterans, dis-
putat el diumenge dia divuit de Juny.

La lluita, dins el Grup C, entre n'Abraham i n'Alarcón es
va resoldre amb el triomf d'en Bisquerra amb un temps de
1-37'30" seguit de n'Abraham, n'Alarcón, en Ferriol, en
Rigo... El solleric Martin va recórrer els seixanta-cinc quiló-
metresambuntempsde143'04".

VoKa a Saragossa

El solleric Ramón Ros es ca classificar segon a Ia Volta a
Saragossa a Ia que va aconseguir el liderat com aficionat de
segon any. A l'etapa pròleg va obtenir el segon millor temps,
guanyant Ia primera etapa al sprint.

Copad'Europa

En Ramón Ros juntament amb en Joan LJaneras varen
participar a les proves pre-oh'mpiques disputades a Txecos-
lovàquia, a les curses de puntuació.

Cursa "Aigua Freda"

Disputada el dissabte dia deu de juny, a Sabadell,
damunt Ia distància de cent quinze quilòmetres, amb Ia par-
ticipactó del solleric Pere Borràs, que va entrar dins el pilot.

Manresa-Manresa

El diumenge, dia onze de juny, en Pere Borràs participa-
ria també a Ia cursa "Manresa-Manresa", amb un recorregut
de cent vint-i-cinc quilòmetres, aconseguint també entrar
dinselpilot.

VoltaaLleida

Disputada amb sis etapes, del dotze al 17 de juny, amb Ia
participaciód'en Pere Borràs.

EIs recorreguts foren els següents:

1. Ueida-SantGuimdeFreixenet(152kms.).
2.SantGuim-Solsona(151 kms.)
3. En dos sectors: A: Pons - Trem (72 kms. ).
B:Sort-Viella(75kms.).

4. Cronoescàlada Baqueira Beret - PIa Beret (9 kms.).
5.Viella-Binefar(145kms.).
6. Binefar-Lleida(138kms.).
El solleric es va classificar el quart a les metes volants, i el

quinzè a Ia cronoescalada, entrant a totes les etapes dins el
pilot.

La U.C. Sant Llorenç - Mohedano (equip dins el que milita
actualment en Pere) es va classificar en tercer lloc per
equips.

Hospitalet de Llobregat

Cursa disputada en circuit a Hospitalet de Llobregat el
diumenge dia divuit de juny, amb Ia participació d'en Pere
Borràs, que degut a una caiguda va haver d'optar per Ia reti-
rada, juntament amb tres corredors més.

VottaaTarragona

La Vorta Ciclista a Tarragona és Ia prova per etapes més
antiga d'Espanya. El seu naixement fou l'any 1910, un any
abans que es fes laprimera Votta a Catalunya, que és Ia més
vella del calendari professional.

Aquesta trentena edició de Ia Vorta a Tarragona es va
disputar en cinc etapes, del 26 de juny al 30 de juny, amb Ia
participació de setze equips.

El solleric Pere Borràs va optar per Ia retirada a Ia tercera
etapa, degut a una indisposició.

Festes de Sant Joan

Quaranta-tres corredors es varen donar cita a Ia tradicio-
nal cursa de les Festes de Sant Joan, de Muro, disputada el
dissabte dia vint-i-quatre de juny.

Morta calor, un circuit mott dur i una inusual combativitat
varen ésser les característiques principals d'aquesta cursa
que va tenir com a guanyador a n'en Mateu Roca que es va
impossar per un segon damunt en Miquel Cirer. En tercer lloc
es va classríicar en Pere Pou, seguit del juvenil Sebastià
Perelló, en Pou del Moscari, i en sisè lloc en deianenc Hor-
rach.

PrimerCriterium Internacional Eivissa D'Or

Damunt un recorregut de cent-cinc quilòmetres (Eivissa -
Santa Eulàlia - Sant Caries - CaIa Sant Vicenç - Sant Joan -
San Miquel - Sant Mateu - Santa Agnès - Sant Rafel - Sant
Antoni - Sant Josep - La Caleta - Sant Jordi - Eivissa) es dis-
putava aquesta setmana a Ia germana IHa d'Eivissa el Primer
Criterium Internacional "Eivissa D'Or" a Ia que hi tenien pre-
vista Ia seva participació quatre esportistes del "Bici-Moto" de
CaMa,iaquestcol.laborador.

FestaFideCurs
PepGost

Fa quinze dies va con-
cloure, una vegada més,
l'activrtat esportiva escolar
promocionada per Ia Conse-
lleria de Cultura, Educació i
Esports del Govem Balear, i
duita a terme a Sóller per el
Comité de l'Esport Escolar,
amb Ia col.laboració de
l'Ajuntamentde Sóller.

Es disputaren partits de
Tutbito" dins totes les cate-
gories, aIxí com Bàsquet i
proves d'Atletisme i Cross.

Diplomes

Bs al.lots pogueren gau-
dir del seu esport dins Ia
matinada esportiva que va
finalitzar amb el lliurament

de diplomes a tots els parti-
cipants, així com el reparti-
ment de begudes de Ia casa
Coca-Cola i "Donuts" per a
tothom.

D'aquesta forma es va
rendir un petit homenatge a
tots els esportistes escolars
de Sóller, posant punt final a
l'activitat fins al proper curs.

Sopar de germanor

Per acabar cal dir que hi ha
previst un sopar de germa-
nos entre tots els col.labora-
dcfs de l'Esport Escolar a Ia
nostra Ciutat, en el que es
preveu l'assistència del
Director General d'Esports
Antoni Borràs i del Cap de Ia
Secció de Promoció Esporti-
vaMarcel.líGot.

MARCUS
Carpintería
ymuebles

CampLlarg
Teléf.630281

RESTAURANT

Sa Cova
Especialidadencocina

mallorquina e internacional
Telefono639189

C/. Felipe Bouza, 3-
Deiò (Mallorca)

fi FINQUES fil

CABOT
Antonia Cabot Tomas

A.P.I. •

Placad'Espanya,2 - te l .633843

Vtfi"%4

TiNTER
Material:
EscolaryOflc'ma

C. Bauza, 6- TeI. 633069-SOLLER

DISTRIBUÏDOR

Gelateria
C'AN PAU

GRANIZADOS
LECHEPREPARADA

Plaza Constitución
SOLLER

fnrH
J0TUL

Signe de qualitat

++

+ Ô^DéPEZ £
MUSIC-BAR - AMBŒNTEJUVENIL
VIDEO CLIPS - POOL BILLAR - DARDOS

TEL.:633787
a.Alm,ranK>MironchlprinapiocolloFutbol>.POKTDCSOLLER

SNACK BAR - RESTAURANTE

Mar i Vent
COCINA MALLORQUBSTA
PLATOS COMBINADOS

HAMACAS
PLAYADESOLLER- Telofono6323 JO

Restaurante
CA'N JAUME

Ctra. Desvíos/n.
(¡unto gasolinera!

TeI. 63 Ì 6 Ì 6 - SOLLER (Mallorca)

PANADERÍA y PASTELERÍA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 63 01 32

SantJaume,7-Telefono63 Ì286
FABKICA:llleta, 48-Co'n Tabalet- ToI.630651

Celatería
CAPRI
PlazaLa Torre

PUERTODESOLLER

DISTRIBUIDOR
PIENSOS

SEBASTIAN BAUZA CANALS

PIEMSOS-CEREALES
FORRAJESyABONOS

SERVICIOAMMICILH>
C/. Kvdo. MigueIRosselló, 6

Tft.o30r86-SOUfR

PIZZEMA CA'N PEP MOSSO
BAR PALMERAS

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

VENC TAULA DE
SURF, "Vinta-2'95" i
dues veles "Neylpry"
de7,20m.i."F-21"de
5m.Tel.63.01.95.

SE COMPRAN
MUEBLES ANTI-
GUOS y toda clase
de objetos. Carrer
de Ia Rosa, 3. TeI.
63.10.67.

COMPRAM MOBLES
i qualsevol altra cosa
rústica o antiga. Pa-
gam al comptat. An-
tiguitats Antoni de sa
Coma (Jeroni Bisbal).
Carrer del Vicari
Pastor, 9. TeI.
63.08.65i63.07.68.

SE DAN CLASES DE
E.G.B. Y FORMA-
CION PROFESIO-
NAL DE 1er. GRADO
(Cálculo y Contabili-
dad). Interesados
llamar al teléfono
63.28.49.

ENJOLER, ̂  AL-
QuibA local muy
céntrico apto para
despachos o vivien-
da. TeI. 63.01.25 y
63.12.17.

SE PRECISA SEÑO-
RA que sepa cocinar
y realizar trabajos de
casa. Agosto y sep-
tiembre. Trasladarse
a Lluc Alcari. Razón:
noches.Tel.63.14.38.

BUSCO CASA PARA
ALQUILAR al año
(también a partir de
septiembre u octu-
bre).Tel.63.34.35.

VENDO WINDSURF
para principiantes,
con dos velas. Pre-
cio: 20.000 pts. TeI.
63.34.35.

PRECISO CHICA
JOVEN. Conocimien-
tos de inglés y ale-
mán. Restaurante El
Olivo. Hotel La Resi-
dencia. (Deya).

SE NECESITA DISCK
- JOCKEY Y PORTE-
RO para Discoteca
Alítmái y Saint
Gerrnain.

Caça

ES DONEN CLASSES
DE REPAS D1EGB y
BUP (Lletres). Tel.
63.08.09(Dematins).

El corral de ta Pacheca

He de veure que es cansarà
primer: si els qui comanden o
jo; si els que paguen, o els que
ho veuen. Si, Si, si, si, ja teniu
raó. Ens referim al corral de Ia
Pacheca, a aquella espècie de
fortificació que Ja fa un grapat
de mesos que mos tenen da-
vant Ia casa del poble, o bé,
d'un parell que dit sigui de pas-
sada i degut al seu "estatus",
xupendelbote".

Si haguéssim de dónar un
qualificatiu a l'obra d'art, po-
dríem dir que és bastant més
lletja que el Monument a l'Emi-
grant,iquejaestabe.

Atta-veusal plenaris

Jo em deman perquè els
que pretenim fer tasques infor-
matives per tenir al poble al co-
rrent de tots els esdeveniments
que passen, en el moment que

assistim a un Renari, hem de
procurar anar-hi amb orelles
ben netes, perquè, sino és així, i
endemés feim uns grans esfor-
ços, no mos podem assebentar
de res. Més valdria que a les
nostres magnificències i, con-
cretament, qualcuna, enlloc
d'anar a fer dinarets i soparets
fins i tot de llagosta a cases
particulars i damunt de l'esque-
na del poble es gratassin Ia
butxaca i comprassin un equip
aixícom Déu mana.

EIs aparcaments de Ia plaça

Ben mirat, més valdria dir
oficialment els "no aparcaments"
de plaça, ja que per tot arreu hi
ha discs de prohibit, però Ia ve-
ritat és que solament serveixen
perquè els malcriats i els que
sempre hi deixam Ia Voiture",
tinguem una bona ombra mal-
dament sols sigui Ia que reflexa
el disc; però així i tot, ja basta!

S'obri Ia veda de Ia caça
del conill

Veupopular

D'acord amb una nota que
ens fa arribar Ia Societat de
Caçadors de Sóller, aquest
diumenge, 16 de juliol, queda-
rà oberta Ia temporada de
caça del conill, que es perllon-
garà fins al 7 de gener del
1990. Fins que comenci Ia Mit-
ja Veda, es podrà caçar amb
arma de foc els dijous i els
diumenges; i amb cans o fal-
cons els dimarts i els dissab-
tes. La Mitja Veda, pel seu
cpstat, començarà el segon
diumenge d'agost, dia 13, fins
a l'obertura de Ia Caça Menor,
i es podran obtenir guàtieres,
tòrteres, tudons, conMs, i gavi-
nes comunes o argèntees. EIs
dijous i diumenges cS podrà
caçar amb armes de foc i

cans, però els dimarts i dis-
sabtes, només amb cans o
falcons.

Finalment, Ia Caça Menor
es podrà realitzar des del pri-
mer diumenge d'octubre, dia
1, fins al quart diumenge de
gener del 1990, dia 28; si bé Ia
caça de perdiu amb reclam es
perllongarà fins a l'onze de
febrer.

EIs dies hàbils de caça a
Mallorca són els dimarts, els
dijous, els dissabtes, e/s diu-
menges i les festes de caràc-
ter nacional o autonòmic; és a
dir: el primer de novembre, el
6, 8, i 25 de deserr,bre, i el
primer de gener del 1990. No
se podrà caçar, en canvi, els
dies de festa de caire local.

Incendi d'una barca en el Port
La barca del Tinent-batle d'Obres i Urbanisme, Gabriel Dar-

der, es va incendiar diumenge dematí devers les deu. L'incendi
es va produir a causa dels gasos provocats per Ia volatilteació
de Ia benzina del motor en combinació amb una xisn^ fonuta ̂
lesbugies, quan lallanxajaestrobavaamarraaaai m^11^

.̂ iAK îsijfeisrA
^j,<& acudiré" ^ ||QC ̂  succe^ però no calgué que interve-

nissin

633456

AIs veinats del Camí de Cas Jurat, que Ja fa mesos que han
pagat l'asfaKat del seu "carrer" (més bé torrentó), els han dit
que "aquell homo que asfatta" s'ha romput un peu i que per això
encara no han passat les màquines. Vd dir que a Sóller asfalten
"ambetepeus™?

* * *

Una veu jove ens diu que està d'acord amb aqueHa persona
que proposà fer una manifestació en contra de Ia urbanització
que es vol fer a Ia Torre Rcada, i que ella hi participaria.

* * *

Es balcó de davant Can Fernando del Carrer Nou, està
romput Un autocar hi degué pegar i un cantó està fet trossos.
Un veinat que puja i baixa cada dia pel carrer ens diu que
bocins de ciment i pedra estan a punt de caure i si ésaixí feren
malaqualcu,isihitomapegarunartreautocarresbucaratot.

* * *

Un assidu banyista que sovinteja Ia platja d'Es Través es
queixa de Ia gran quantitat de fems que hi en terra, a causa de
que, les poques papereres que hi ha devers Ia discoteca Saint
Germain, estan molt plenes i fa temps que no les buiden. El
comunicant diu que està ple de mosques i artres insectes, i que
Ia imatge turística que proporcionen és més bé tercer-mundis-
ta.

* * *

Un comunicant que s'identifica com a soci del "Círculo
SoNerense" i militant del PSM manifesta Ia seva protesta contra
Ia Junta Directiva d'aquesta entitat que permetre que es cele-
brin associacions de caire pdftic en les dependències del "Cír-
culo". L'amable comunicant menifesta que, en temps d'elec-
cions, els membres de Ia seva candidatura foren amablement
convidats a abandonar Ia sala de juntes on solien celebrar les
reunions, i no és just que ara els militants d'UM es reuneixin en
les mateixes dependències.

Quina utilitat Ii veu avui a Ia
Base Naval del Port de Sóller?
(2)

JGAN SERRA. Construcció

-Cap ni una. Fa nosa a tothom. Se podria i s'hauria
d'aprofitar en benefici del poble, amb els corresponents
amarraments de les nombroses embarcacions, Io que ens
proporcionaria una badía neta i desocupada. Avui per avui,
per moft que ens digui el senyor Serra, don Narcís, no té cap
objecte.

MARGA ALOMAR. Perfumist»

¿*> n * Veig cap d'utilitat. Sembla que allò està tot atu-
rTi. oería un lloc ideal pel tema dels iots. La imatge que
actualment ofereix, és absolutament lamentable.

ro*

MARIBEL GARCIA. Alimentació

-Mantenir aquella inmensa zona per quatre soldadets, me
pareix una evident equivocació. El poble Ja hauria d'haver
recuperat el que va perdre fa més de cinquanta anys.

JORDIVICENS,jubilat

-Cap ni una. No hi ha dret. Això es Ia desgràcia més
grossa que avui te el Port de Sóller. Fas una votta en barca i
fa feretat, veure Io buit que està tot allò. MoIt diferent era
quan hi havía mil dos-cents mariners i els corresponents
superiors, però d'això ja fa mdts d'anys. La meva opinió és
que tot áxò hauria de deseparèixer Ja, i passar al poble.

RAFEL MASSANET. Tècnic electrònic.

-Si en el lloc de Ia Base ni han de posar una urbanització i
ha de quedar tot encimentat, m'estim més que hi hagi Ia
Base. Al menys veurem un tros de verd a Ia muntanya. De
tota manera, això no lleva que, ara per ara, Ia Base no serveix
gaire.

Problemas en Ia recepción de TV
en toda Ia perifèria de Sóller

Jaume Casasnovas

Las quejas motivadas por
Ia defíciente recepción de Ia
primera y segunda cadena de
televisión se van multiplican-
do. La zona perifèrica de
nuestra ciudad recibe una se-
ñal muy deficiente en el canal
de UHF, y el primer canal for-
ma doble imagen en Ia panta-
lla.

Según los técnicos consul-
tados por "Veu de Sóller", los
hechos ocurren desde el día
en que se instaló en Ia Sierra
de Alfabia Ia torre donde se

colocarán las parábolas para
los nuevos equipos de TVE.
La gran altura y envergadura
de Ia torre, al parecer de los
técnicos, sena Ia causante de
las interferencias, que se de-
jan sentir especialmente en Ia
periferia pero que también
influye en el casco urbano.

En cualquier caso, parece
evidente que Ia recepción de
señal, tradicionalmente nítida
gracias a Ia situación de Sóller
en Ia vertiente norte de Ia Se-
rra de Tramuntana, se ha visto
afectada en los últimos meses
por interferencias ajenas a los
propios aparatos receptores.

7VrOJ>AS CARMEN
Av.CristobalColon,3

(Enfrente Mercado Municipal) - SOLLER

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

tOb« \"e
BAUZA-6 SOLLER

DEIA
BAR-RESTAURANTE

FRANCISCO ARBONA PUIG

FelipeBauza,num. /
Teléf.639265
DEIA|Mallorca>

VIDEO
CHARLIE
FrenteMercado

C/. Colón

Transportes
C.SASTRE
Gas-oüpercalefacdons

adomicüi.
TeI. 633049/630387

USTUUtTt-OUU-UI

Sa Sinia
ESPEClALlDADEN

ASADOS,MARISCOS
YPESCADO

Phyod'enKepK-PORTOeSOlLCK
Til. 633846

NOETQUEDISACASAVINE
AAPENDREANAVEGAR

PASSAT-T-HOBE
WHVD8VRF-VELA

PORT DE SOLLER A LA PLATJA D'EN REPIC
ESPORTESCOLARESTIU89

FEDERACIO BALEAR DE VELA
AJUNTAMENT DE SOLLER

CONSELLERIAD'EDUCACIO I CULTURA
niRFrnonFNFRAi rrr^pnRTS

ANTONIO SOOAS ENSENAT
FONTANERÍA

INSTALACIONES Y REPARACIONES

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

L'Ajuntament edita un
tríptic informatiu

M.l.

El batle de Fornalutx pre-
sentà als regidors, en el darrer
Re Municipal, el fulletó informa-
tiu que han publicat ¡ que hores
d'ara Ja tenen tots els comerços
delpoble.

Es tracta d'un triptic, on hi
ha un planell de Ia vila i també
un dibuix segons el disseny
d'Edmund Hodges. De fet, és
una guia GfI SS dóna informació
relativa als serveis dei pobte,
acompanyada d'una relació

ques històriques i geogràfiques
del terme, l'any en que es cons-
tituí com a municipi
(1.813-1.837), el significat del
topònim "Fornalutx" i els guar-
dons que ha obtingut per fets
tals com l'embelliment, defensa
i manteniment de Ia vila. i per Ia
feina a favor de Ia natura els
anys1983y85.

La confecció d'aquesta peti-
ta guia ha costat 81.600 pts. és
a dir: 61.000 pts. Ia impremta, i
20.000 pts. el disseny del dibuis
y el planell. L'ajuntament paga-
rà el 50% cte! total i, Ia resta,

Mi ;
^ltó

» .̂ ** »w- •
^^1 ̂ * ..u*v^*> * — f ^

^-irfk '¿-^K/ta
-, «flter* • Mp*/

:A^Bt - ;u_Jrmy

-^ i
,»'h1 "*, ~*v J*V

.f" t'\ ^ V-.^_^^

\&$r '

" v .bA$aP*.

El triptic inckxi un plánoi de Ia vito, amb portada
d'EdmundHodges

dels establiments comercials
(tendes, bars, restaurants...) del
terme.

En el planell estan numerats
els llocs d'interés pels visitants,
i en un llistat s'especifica cada
número, i s'indiquen els telè-
fons. També està escrit en cas-
teltò un resum de caracteristi-

quedara cobert per les aporta-
cions voluntàries dels propieta-
ris dels establiments anunciats
a Ia guia. En total s'ha fet una ti-
rada de 5.000 exemplars, que
s'han repartit per tots els locals
públics de Fomalutx, i segura-
ment quedaran esgotats ràpi-
dament aquestatemporada.

Por no poder atender
Se trapasa negocio en Phza Mercado.

Teléfono 633619.
Horascomercio.

Les deficiències del Carrer Nou
podrien sersolucionades

Les deficiències
d'infraestructura, pavimenta-
ció, i voravies del carrer Isabel
Il podrian ser solucionades
enguany mateix, si el Consell
General Insular accepta
incorporar el projecte de
millora en el PIa d'Obres i
Serveisd'enguany.

La Comissió de Govem
donà compte al Re ordinari
del mes de juliol d'haver
acordat incloure quatre pro-
jectes d'execució d'obres
públiques en l'esmentat PIa
d'Obres i Serveis. En cas que
eis projectes fossin incorpo-
rats en el Ra d'engUaíiy, el
60% del finançament correria
a càrrec del CIM, i l'attre 40%
per compte de l'Ajuntament.
Per ordre de prioritats, els
projectesson:

1.- "Pavimentación y
dotación de servicios de Ia
calle Isabel II", amb un
pressupost de 3.434.306
ptes.
~~^ "Reforma y acondi-

cionamiento ¿* !a £**
dels Estiradors", amu iin

costde4.849.603ptes.

El Carrer Nou podria superar el seu aspecte tercermundista

3.- "Alcantarillado del
Camp de sa Mar", que cos-
tara6.865.830ptes.

4.- "Construcción del
depósito regulador de Ia
red de mejora del suminis-
tro d9 agua de Sóller",

--inostat amb 15.556.568pr0btotap.

ptes.
El total econòmic de les

obres que es sol.licitarà al
CIM per ser subvencionades,
supera els 30,5 milions de
pessetes i, en conseqüència,
l'aportactò de l'organisme
insularseriad'uns18milions.

Amb nombrosa participació a tots els actes

Les Festes de l'Horta han ressuscitat
Gabriel Mercé

Dos anys després de Ia
dissolució de l'antiga Comissió
de festes, fa uns .mesos se'n
tomà a formar una de nova que
ha ressuscitat literalment les
festes de Ia Mare de Déu de Ia
Victòria. Aquesta s'ha compos-
ta a partir del grup de Confir-
mació, els seus responsables i
alguns veïns de Ia barriada i
compten amb ajudes de La
Caixa, Sa Nostra i especial-
ment dels veïns i de Ia Comis-
sióanterior.

Les festes començaren el
divendres amb una sèrie
d'actes d'on destacà l'actuació
musical amb Ray Back prepa-
rada pels més joves i per a un
públic també especialment
jove, al qual acudiren una gran
quantitatd'espectadors.

En aquest acte una porta-
veu de Ia Comissió Organitza-
dora es disculpa públicament
pels renous que han produit i
ies molèsties que han ocasio-
nat amb els veïns que han
comprès que ho feien per
organitzar unes festes popu-
lars, perlabarriada.

El dissabte es celebraren
diverses competicions esporti-
ves com Ia Diada de Petanca,
el partit de Futbol o Ia compe-

L'Obradeteatreesvegedesllurtperlaplu|a

tició de Scalextric. L'horabaixa
tingué lloc l'acte que, fins i tot
en els dos darrers anys, no ha
deixat mai de cetebrar-se:
l'ofrena de flors i l'Eucaristia
Solemne. A Ia sortida s'oferi
una carago/ada a tots els assis-
tents. Ja a Ia nit el Grups
Atlantis i Estel d'Or animaren
Ia verbena que en tot moment
estigué mort animada i concor-
reguda. El diumenge també hi
hagué una sèrie d'activitats
esportives com Ia Cursa Popu-
lar o el tomeig de Ping-Pong. El

Ginkama i el concert foren
també uns actes mott concor-
reguts així com Ia exposició
d'Aeromodelisme i Ia Mostra de
Plantes.

El vespre el grup de Teatre
de Bunyola representà l'obra
de Molière "El Metge a Garro-
tades" que, malgrat Ia pluja,
pogué acabar entre les rialles
dels assistents. Al final s'entre-
garen els diferents premis als
guanyadors de les competi-
cions i s'encengué Ia traca
final.

Totapuntpel
Concertdel
TorrentdePareis

Redacció

Com ja és tradició per
aquestes dates, el proper
diumenge dia 16 tendrà lloc el
Concert del Torrent de Pareis
a càrrec de Ia Capella Mallor-
quina en Ia seva XXVI edi-
ció.

Aquest cor compta ac-
tualment amb 40 cantaires
dels quals 9 són sollerics. El
seu director es Bemat Julià i
han donat més de 700 con-
certs arreu del món amb un
repertori que supera el mig
milerdepeces.

El concert de diumenge
estarà format per música de
certa potència, aptes per
l'especial acústica d'aquest
formós lloc.

En el mateix acte, Pep Za-
forteza, membre del tribunal
de justícia de Balears, serà
l'encarregat de llegir el també
tradicional pregó.

En el mateix Torrent de
Pareis, durant el concert, es
vendran refrescs a benefici
de Ia Mostra Internacional
Folklòrica.

També podeu aprofitar el
servei de barques per a des-
plaçar-vos-hi, que partiran del
PortdeSóllerales 10, 13i 15
hores, tomant en acabar el
Concert.

EIAyuntamiei7*"
homenajeóala
Policia Municipal

Jaume Casasnovas

El pasado jueves, el
Ayuntamiento organizó un
acto de homenaje a los efec-
tivos de Ia Policía Municipal,
por su participación en Ia rea-
iización del curso de Educa-
ción Vial que se había desar-
rollado meses atrás en las
escuelas de E.G.B. de Sóller.

En el transcurso del
homenaje, el Bar Replà sirvió
un completísimo "buffet" en Ia
cuarta planta de las Casas
Consistoriales, al que fue
cumplidamente invitado
nuestro Semanario.

En el sencillo acto de
agradecimiento pudimos
observar Ia presencia de Ia
casi totalidad de miembros
de Ia Corporación, y a todos
los componentes del cuerpo
de Policía que, dicho sea de
paso, en el transcurso del
acto tuvieron que realizar una
salida de emergencia para
un servicio de poca impor-
tancia.

Reciban los efectivos de
Ia Policía Municipal nuestra
más sincera enhorabuena.

U) MAS BELLO ES RESISTIR
Esta es Ia gama GROSFlLLEX Boutique.
Muebles bellos, atractivos. Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardín GROSFILLEX son sólidos, inalterables

al sol y al agua, resistentes al paso dei tiempo.
Muebles de jardín GROSFlLLEX.

Lo más bello
es resistir. GrosfdIex

pisgñoy^gccygc^,
. Mue6les ._

NAVAPPO~>s—£*>_-^^~~rLQrpinteria de obf&
_ CARPlNTERlA DE OBRAS
_ EBANISTERIA A MEDIDAS
_ MOBILIARIO DE COCINA

EN MADERA Y FORMICA

_COMEDORES
_ DORMITORIOS
_ TRESILLOS
_ CLASICOS Y MODERNOS
_ COLCHONERÍA
_ CORTINAJES
_ ALFOMBRAS
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