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Andreu Pons, Regidor delPSM, abandonà el seu
càrrec el passat dimarts, en el transcurs d'un PIe
extraordinari on se lifeu entrega d'una insígnia, i
al qual excusaren l'assisència Maria Antònia
Colom i Jaume Colom. L'acte, que en principi era

de tràmit i protocolari, adquirí interès quan el Re-
gidor dimissionari, en el dicurs d'acomiadament,
feu un repàs general a l'actual situació política
municipal, i vessà dures crítiques contra Ia majo-
riagovemant.

El Regidor dimissionari chticà durament l'actual situació política

Andreu Pons: "Les vostres bregues internes no
fan més que donar un espectacle lamentable"

PlòcidPérez

Andreu Pons feu referència
explícita a " les bregues inter-
nes que pateix Ia majoria, i que
no fan més que donarun es-
pectacle llamentable i vergon-
yós al poble, que és ben ne-
cessari que s'acabin pel bon
funcionament de l'Ajunta
ment". A continuació feu refe-
rència a l'eslogan que UM uti-
litzà a Ia darrera campanya
electoral "Anam per feina", i
posà en dubte que en aquests
moments el puguin posar en
pràctica, "vegent Io desunits
que estau i les travetes que
vos estau fent l'un a /'altre. Pe-
rò - sequí dient - allò que em
sap més greu és que Ia vostra
desunió l'estau fent patir al
poble, i vull recordar-vos que si
acceptàrem entrar a l'Ajunta-
ment fou per servir el poble.
Per això vos deman que vos
deixeu de bregues, i comen-
ceu a fer feina, si en sabeu
fer."

Més envant, Andreu Pons
formulà dues propostes que
creia necessàries aplicar pel
bon funcionament municipal.
En pri mer lloc, una major
atenció a les propostes i sug-
gerències de l'oposició, "per-
què ara només Ii demanau
consens quan hi ha temes
conflictius, com Ia depuradora
o el pol/esportiu d'Es Puig. En
aquests casos, Ia positura de
l'oposició és ben clara: no,
gràcies: no volem col.laborar".
En segon lloc, facilitar l'accés
dels regidors de Ia minoria als
comptes, als documents, i als
expedients.

Finalment, el Regidor del
PSM desitjà que Vista Ia forma

Andreu Pons reiterà Ia marginació que sofreixen els grups de
l'oposició, i denuncià Ia manca de transparència informativa

de fer les coses de l'actual ma-
joria, a les pròximes eleccions
hi hagi un govern d'esquerres
al poble de So ller". Pons digué
que se n'anava amb Ia con-
ciència ben tranquila, perquè
sempre havia obrat honrada-
ment, i defensat el benestar
del poble de Sóller per damunt
dels interessos particulars."

EIs altres grups municipals

A continuació Antoni Ga-
rau, en nom del PSOE, volgué
destacar públicament "l'ex-
traordinària condició humana i
l'honradesa d'Andreu Pons,
que ha estat per nosaltres un
excel, lent company".

Miquel Jaume agraí també
en nom del PP Ia tasca i Ia
col.laboració d'Andreu Pons
en favor del poble de Sóller
"maldament al principi hagi es-

tatuna busca dins un ull".

ParlaelBatle

Antoni Arbona tancà el torn
d'intervencions admetent que,
en aquest moment, l'Ajunta-
ment es troba en un moment
d'"im passe", i que ell, com a
Batle, n'és el màxim respon-
sable. "Però aquests proble-
mes - digué - ocorren quan
qualcú s'aferra al poder per
exercir un dret, i no per assu-
mir una responsabilitat. Moltes
vegades s'oblida que l'Ajun-
tament és una empresa on els
Regidors han de prendre les
decissions polítiques, perquè
el poble ens va votar a nosal-
tres, i només nosaltres tenim
aquesta responsabilitat. Allò
que no es pot admetre de cap
manera - digué més envant -
és que cap funcionari prengui

decissions que competeixen
exclussi vament als polítics, i
això és un tema que jo, res-
ponsable ment, vull començar
a assumir. Es inadmisible que
s'estigui intentant influenciar
l'opinió pública amb desquali-
ficacions de membres
d'aquest Consistori. Les des-
qualificacions Ja les farà Ia gent
a lespròximes eleccions. "

Elregidorentrant

Joan Castanyer, n
que substituí Andreu Poj
PSM, després de >^\
complir Ia Constitu^ *^
breu discurs en'
un record y
gres sist̂
anuncià qu"o' ^>
juntament seria ^- O*" it
amb els plantejaments nacio-
nalis tes, ecologistes, i de nova
esquerra.

Tengué també unes parau-
les de reconeixement per An-
dreu Pons: constància, amor a
Ia nostra terra, i integritat per-
sonal. "Tant Andreu Pons com,
abans, Teresa Castanyer, sur-
ten d'aquest Ajuntament amb
les butxaques buides, sense
altre enriquiment que l'amistat
i Ia consideració reconeguda
per molts veïns de Sóller. Es
important resaltar això, en uns
moments en que els sollerics
hem assistit al trist espectacle
d'unes bregues entre mem-
bres del Consistori, on es dei-
xaven entendre preocupants
acusacions de corrupció i mala
gestió dels assumptes públics,
enfront a les quals des de
l'Ajuntament no s'ha reaccio-
nat sinó aprofundint Ia polè
mica i les desqualificacions
mútues".

Festes

A partir d'avui, festes
als Estiradors

M.l.

La Comissió de Festes dels
Estiradors ha preparat un pro-
grama d'actes de quatre dies
per celebrar les festes populars
delasevabarriada.

En aquesta ocasió es des-
taquen gran quantitat de com-
peticions esportives: partit de
futbol entre els socis casats i
els fadrins, Ia Ja tradicional Cur-

ció, davant Ia impossibilitat
d'assistir del grup de ball popu-
lardelPort.

No fattarà ni el pas ensabo-
nat, ni els jocs amb les bicicte-
tes, ni els cercaviles amb xere-
miers, ni Ia competició de cintes
a cavall que animaran a tot el
public assistent.

EIs vespres, les revetles es-
taran animades per verbenes i
grups musicals: El dissabte les
orquestres "Bankok" i "Los Con-

sa Popular Atlètica, un trofeu
d'escacs infantil", i un original
campionat d'excalectric que
organitza el grup Slot "Ran-
cing-32".

Com cada any, l'elecció de
Ia Reina dels Estiradors té un
lloc en el programa; serà el pri-
mer dia de festa, avui divendres
dia 21. El mateix vespre actuarà
el grup folklòric "Aires SoIIe-
rics", que, encara que no està
anunciat així en el programa
imprès, ha oferit Ia seva actua-

des" faran ballar a tots, i el
dilluns seran els coneguts
grups de Rock de Deià Pa amb
oliband"\ "S'altrabanda".

El diumenge vespre hi haurà
una desfilada de pentinats de
fantasia a càrrec d'en Tomeu
Campins i un show a càrrec de
"Show-trans Peluches".

Clourà les festes el Grup
Ambient, ben conegut i popular
a Sóller i donarà Ia nota final
una traca que sordarà a tots els
queestiguinaprop.

Ciclisme

Joan Oliver, Medalla d'Or en el
"PrimerCriterium Internacional

d'Eivissa i Formentera"

Jaume Casasnovas

L'esportista solleric Joan
Oliver i Ramon es proclamava
Medalla d'Or en el "Primer Crite-
rium Internacional d'Eivissa i
Formentera" el passat diumen-
gedia9deJuliol.

El Criterium sumava un total
de 105'46 qms. i el Campió
Solleric el va aconseguir fer
amb un temps de tres hores i
trenta minuts, a una velocitat
mitjana de 30'13 qms./hora,
amb un recorregut mott acci-

dentat, passant fins i tot pel
CoII de Ia CaIa, de cinc quilò-
metresdepujada.

A Ia prova hi participaren un
total de prop de vuitanta ins-
crits, entre totes les categories,
des de juvenils fins a veterans,
passant pels cicloturistes i triat-
ietes.

Des de aquestes planes vo-
lem desitjar al nou Campió, e in-
fatigable col.laborador del nos-
tre Setmanari "Veu de Sóller",
nous triomfs en Ia seva trajectò-
riaesportiva.

EnhorabonaJoan!

ENAQUESTAEDlClO:

AQUESTASEMANA

EIs problemes circulatoris de Ia carre-
teradeDeià

(Pàgines centrals)

FUTBOL: Biel Timoner diu que el que
vulguijugar, s'haurà de llevaria son.

MOTOS: Diumenge, Ia sempre atracti-
va "Pu¡adaalPuigMa¡or"

ATLETISME: Tot a punt per Ia Cursa
cJelsE$tiradors.
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AGENDA per Tomeu Rosselló

- Avui

21 dejufe*deM989,
Divendres

Santa Pixedis, patrona de
Makxca.
Demà, Santa Magdatena,
patronadeteapotecaris
Diumenge, Sant LJbori, adv.
contraelmaldepedra.

COSTUMARI

Festejam avui a Santa
Pixedis, patrona de Mallorca.
Aquesta patronatge esdevé
d'un fet històric i ltegendari.
Sembla ser que elrei En
Jaume duia unes relíquies
de Ia santa (barcelonina de
neixança) quan aconquerf Ia
nostra illa el 1229. Aquest fet
afavorí sobremanera
l'empresad'armesdelrei.

El monarca català deixà
tes reNquies de Sta. Pixedis
a Ciutat per protegir a
Mallofca de tes amenaces
futures. Fent memòria histò-
rica, el talismà ens ha resul-
tat rebtrvament efectiu.

Sorteig d'ohir dijous.
dia20dejuUol

22 23 30
35 37 41
—Comp. 9—

Dijous.2Q.IuM 19.755
Dimecres, 19-Juüol 52.836

Dimarts,18-JuKoI 77.921

Duluns,17-Iuuol 45.172
Divendres, 14-JuBol

46.759 (Serie 086)

Estació de sa Vinyassa

Pes juliol,
val més ser a l'ombra

que al sol

Joan Puigser ver

Períodedel 11 al 17dejuliol.

Temperatures
Maxima:33,2dial4.
Minima:16,2dial6.

El es de juliol és el menys plujós de l'any, Ia plu-
viometria mitja ésd'uns 14 litres per m2.

El rècord de pluja a Sóller d'aquest segle, en el
mes de juliol, és de 120 litres/m2. l'any 1986, encara
que moltes vegades no sol ploure ni unagota.

En quan a temperatures, en aquest mes se solen
registrar les més altes de l'any, que normalment supe-
renels35*C.

De totes maneres les màximes que patim a l'estiu
són ben agradables si les comparam amb altres que
foren notícia. Per exemple: els 5O0C a l'ombra, el 4
d'agost de 1881 a Sevilla; aquesta és Ia temperatura
ambiental més aRa enregistrada a l'aire a tot Europa.
0 el rècord mundial de calor que fou de 5770C el 13
de setembre de 1922 a EL-Azizia, LJbia.

PUNTSDEVENDA

Sóller: EstancdeRaça.
Ca'nGodo.
Ca'nPereUuc.
Ca'nCalatayud.
Calabruix.
Ca'nMqudUauner.

L'horta: ComestiblesVidal.
Port: QuioscLorente.

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

Aviso
HORARIS:
DEL1ECUA

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

seclesials
)E CELEBRACIONS
RISTlADOMINICAL

MSUITE

19
20
20

20
20
19
19

uyyc|cc

7,30 10 19
12 19
10

18,30
9

10 20
10,30
10,30 19

9 12 20
18

Serveide
benzinera

Durant els mesos de
juliol i agost, Ia benzinera
Mora - Vioens (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 Sófler
C/ Lluna, 53, baixos. TeI. 63 34 56. CIF. EO7431 166

OpMUjptfPM57&1989
E<ttrPremsaUure,C.B.

*npr*MteEdtoraBatear, S.A.

DiwcforJaumeCasasnovas
C^»d»Ra<toccM:PtàcidPérez(Local)iToniaK/er(Esports)

Col.tobondors:Joan Castanyer, Joan-Antoni Castanyer, Miquel
Angel Feijóo (Port), Miquel Gual, Antoni Jover, Francesc Lorente,
GaboelMerce,JoanO*ver,Mana-̂ nasiaPerez,JoanPu^servef,

BartometiRosseAo,AntoniRuflan,AntoniScwiesyPerePefez

Disseny Emest Forteza
Fotognfí». Guillem DeyàJesús Sampedro

NotadeSocietat

PRIMERA
COMUNIÓ

El passat dia 15 de juliol,
dissabte, a l'església del
Convent dels Sagrats Cors
rebé Ia Primera Comunió na
Mana BeI Darder i Pizà, filla
de Jaume i de Maria BeI.

A Ia sortida de Ia ceremo-
nia tots els convidats es
desplaçaren al "Pedrega!", on
obsequiaren a tots els amics
i amigues amb un bon bere-
nar-sopar, i una festa infantil
pels infants. No faltaren els
pcs ni els entreteniments
pels més menuts. Enhorabo-
na.

Registre Civil

Sóller

Neixements:
*-Josep,filld'AinaRullanGK/erdia4dejuliol,dimarts.
•Jaume, fill de Jalme Cdom Adrover ¡ de Francisca Del-
gado Pérez dia 12 dejuliol, dimecres.
•Luis Kenichi, fill de Luis Yakabi Tabata ¡ de,Francisca
Diosdado Noguera dia 16 de julio, diumenge.

Defuncions:
•Bartolomé Trias Bemat, mort dia 10 de julid als 79 anys.
*JoseMendezJorquera,mortdia11dejuliol,als71 anys.
•Sebastián Salvador Muñoz, mort día 11 de julid, als 76
anys.
•Teresa Urgell Castelló, morta dia 14 de juliol, als 75
anys.
•Antonio Nuñez Simón, mort dia 15 dejulid, als 89 anys.

Deià
Mstrinjonr.
•Francesc Salas Santos amb Catalina Vicens Piza,
casats dia 15 dejuliol, dissabte.

Actes de Ia setmana

*>CONCERT de piano a càrrec de Mary
Louise Behm Obres de Dussek, Griffiths,
Chopin, Debussy... a Son Marroig a les
21'30h.

*TEATRE a càrrec del Grup de Teatre de
Bunyola, amb l'obra "El metge a garrota-
des", dissabte a les 22 hs. a Fomalutx.

*>Festival de Pollença, CONCERT a càr-
rec de "I virtuosi di Roma" amb obres de
Corelli i Vivaldi. A Pollença, dissabte a les
22hs.

^EXPOSICIO DE PINTURES de Elna
Ernest. A Ia Residència, Deià, de dia 22
de juliol al 4 d'agost, de les 19 a les 21
hores.

^EXPOSICIO DE VESTITS, INSTRU-
MENTS I ORMEJOS de Mallorca a Can
Dulce. De diHuns a divendres de 18 a 21.

• Sopa
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Se llegeixen d'esquerra a
a baix, de baix a dalt, i en

S Serveis

AjurtSTW*deSofer 630200AB04
OfcraMuricjdddPort 630101
AjuntamentdeFamaWx 631901
AjuntemertdeDeè 639077
JUjBídeSófcf 6303«
Noteria 632611
Rectoria 630602

PotaaMune^ 630200
PofcaMuicjpaHJrgències 633721
GuWaOvl 630203
Bombers 632500

UnWStritìm 633011
CreuRoja 630645
MetjedeGuanfe(Avisos) 633721

Mercal 630231
Escorxador 630561
Cemenäri 631429
ReadenoWtepn 630777
Depuradora 630642
Correus 631191
BGas',SA 630128
ServeiFunerari 630605
tiGas's.a(avwas) 630196
BGas's.a.aJrg8ncies) 631106
LocutoriBriarax 630017
ObresdePort 63331fy69

A,S.C.P.(Ca'nDutee) 632421
OrcUoSofcrense 631206
UUntón^aBoSgueta' 630163
DefensoraSohranse 631556

FerrocanldeSc*r 6301»
OaïarcosAzJes1 630170
CHTramorte«1 632061
P*adaTaxBisPcrt 631384
PsadaTaxBS*r 630571
ParadaTaxsSaTorre 631379
AutooarsUompert 202125
AutocarsS*r 632821
AutocarsRepfc 630567

TRINS

Mn*Sttfcr 06,00 - 10,40 - 13,00 -
15,15-19,45
SH*Mm. 06,45 - 09,15 - 11,50 -
14,10-18,30p1,OODiumengesiFestius)

JMrAvt05,55 - 07,00 - 06,00 - 09,00
- 09,» -10,00 -10,» -11,00 -11,» -
12,X - 12,» - 13,00 - 14,00 - 15,00 -
15.» - 16,00 - 16,» - 17,00 - 17,» -
17,55 - 18,» - 19,X - 20,00 - 20,45 -
(21,WDumengesiFestius).
flwfA*r0620 - 07,» - 0825 - 09,»
-10,00-10,30-11,00-11,30-12,00-
12,» - 13,00 - 1325 - 14,» - 15,» -
16,00 - 16,» - 17,00 - 17,» - 17,55 -
18.» - 19,00 - 19,» - 20,20 - 21,10 -
(20,»i2120DumengesiFestus).

AUTOCJUM

MnhM**mMM4W-
Pat 0» &Sfcr 07.» - 10,00 - 12,00 -
16,15-19,»
Art*&Mr4W-
U*MsiAmj**fmDmknm-rMPPrnoiM rmnm
07,»-09,»-14,»-16,00-18,ÛO.
MMtof*SMK06,15-10,45-12,45
-17,00-20,15.
D*e-VaHtmos3+P*n*, 08,00 -
10,00-15,00-16,»-18,».
ttfcrA**A*Mf*09,00.
AM*&Mr̂ vr*A*n^09,X
MdtA*Mf*4MKl6,00.

PortdtSO*>r-StCMn:
10,00-15,00.
SfCttfaNAvf*Sttr
12,00-16,45.

CUARDM

A l'A]untament (Policia Munici-
pal) vos indicaran Ia farmacia a
Ia qual vos podeu dirigir.

Veu de SóUer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIOPERSONAL

DE18A20HORES
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Agricultura Cuhura
;

.

A|udes a Ia producció d'oli
Segons una notícia que ens

ha proporcionat Ia Cooperativa
Agrícola "San Bartotomé", el Mi-
nisteri d'AgricuRura, Pesca i
Alimentació, a través de l'Institut
de Relacions Agràries, ha habili-
tât un sistema d'ajudes a Ia pro-
ducció d'oliva, per tots aquells
olivarers que hagin presentat Ia
otedaradd de cuttiu d'olivar dins
ete terminis establerts.

Les ajudes que es poden
rebre van des de les 41,79 ptes.
per quilo, amb caràcter general,

fins a tes 45,38 ptes. pels page-
sos que produeixin menys de
300 quilos. El total de les ajudes
ascendeix a 17.000 milions de
ptes. EIs pagaments es faran a
través del Servei Nacional de
ProductesAgraris(S.E.N.P.A.).

La sol·licitud es tramitarà a
través de Ia Conselleria d'Agri-
cuKura de te CA, i el termini de
presentació d'impressos acaba
el 31 del present mes de juliol.
Per més informació, es pot acu-
diralaCooperativa.

Església

Josep Morell Castaner, nou
RectordeDeià

El Bisbe de Mallorca, Teodor Ubeda, ha anomenat Rector titolar
de Ia parròquia de Sant Joan de Deià al pare Josep Morell Castan-
yer.delaCongregactódel'Oratori (Felip-Neri).

Mossèn Josep Morell resideix a Sóller des de fa uns deu anys, i
fins avui era Vicari de l'església de Sant Bartomeu de Sóller. Quan
el pare Colom deixà Ia parrò quia de Biniaraix, mossèn Morell se'n
vafercarrec,ifinsaran'haestatelresponsabte.

A partir d'aquest moment, Ia parròquia de Biniaraix serà regida
per l'equip de capellans solidaris que Ja administren les de l'Horta,
el Port, i Sant Bartomeu.

El trasllat de mossèn Morell ha causat certa sorpresa entre els
veïns de Biniaraix, on era molt conegut i apreciat per haver sostin-
gut Ia celebració de festes religioses en vies de desaparició com Ia
delCordeJesús.

Puerto

Las fiestas arrojan un dèficit
de160.000pesetas

M.A.Fei|oo

Una vez finalizadas las fies-
tas dé San Pedro 89 y transcu-
rridos unos días, nos pusimos
en contacto con el presidente
de Ia comisión, Bartolomé Ló-
pez, para solicitarle el balance
económico del presente año.

El presidente nos notificó
que los gastos ascendían a
2.120.000 ptas., y el capítulo de
ingresos a 1.960.000 ptas., por
Io que el déficit oscilará alrede-
dordetes160.000ptas.

A Ia pregunta de cómo in-
tentarían borrar ese déficit, Bar-
tolomé López nos respondió
que tiene pensado realizar unos
sorteos cada quince días de
unos pequeños lotes de elec-
trodomésticos, por ejemplo, y
espera que en unos mesos
tendrán el déficit cubierto.

El presidente de Ia comisión
desea dar las gracias a "Sa
Nostra", "La Caixa", hoteles, res-
taurantes, socios y colaborado-
res en general, por Ia ayuda
prestada a las fiestas del pre-
senteaño.

El pasado
sábado día 15 de
Julio, a las 8 de Ia
tarde se inauguró
una excelente
exposición de
pinturas de
NOFREFUSTER.

En el acto
inaugural acudie-
ron numerosos
pintores de
Pdtensa, para ce-
lebrar dicho
acontecimiento,
cabe destacar Ia
presencia del Sr.
y Ia Sra. Simarro,
por Io inusual de
Ia presencia de
políticos en
nuestras activi-
dadesculturales.

La exposición
permanecerá
abierta el día 3
de agosto. Re-
comendamos vi-
sitaria y miraria
detenidamente.

Tot a punt per a Ia inauguració
de les salas del Casal de Cultura

El Casal de CuKura está
a punt d'inaugurar les refor-
mes que ha realitzat en
vàries sales del Museu.

EIs treballs començaren
el passat mes de novembre
amb el canvi de voltatge de
150 a 220 V., i ha continuat
després amb Ia reforma de
Ia sala d'arqueologia del
primer pis, on s'ha habilitat
un sistema de vitrines i
peanyes que asseguren Ia
millor contemplació de les
peces i una millor protecció
contra Ia pols i el contacte
humà.

També s'ha modificat Ia
sala del costat, on han estat
convenientment instal·lades
sobre peanyes o bé penja-
des a Ia paret les màscares
africanes que legà al Museu
el súbdit alemany Pau
Esch, qui residí a Sóller els

darrersanys de Ia seva vida.
La sala gran del pis

superior també s'ha modifi-
cat, en base al reagrupa-
ment dels quadres de Tòfol
Salero a Ia part dreta, i Ia
resta de pintors sollerícs a
màesquerra.

La direcció de les refor-
mes ha estat responsabilitat
de Josep Francesc
Ensenyat, licenciât en histò-
ria, i fill del President del
Casal de CuRura, ajudat per
Francesc Lorente.

La col·lecció de màsca-
res ha passat a ocupar el
lloc on antigament estava
situat el recull fotogràfic
d'escuts de Sóller, emmar-
cats en fusta, que han estat
cedits a l'Ajuntament de
Sóller, i col·locats en Ia quar-
ta planta de les Cases de Ia
ViIa.

L'Ajuntament de Sóller, el menys afavorit

Quasi 50 milions concedí el CIM
als Ajuntaments de Ia comarca

EIs Ajuntaments d'Escor-
ca, Deià, Fomalutx i Sóller re-
bran enguany subvencions
per realitzar obres per un im-
port
total de 49.380.194 ptes., tal
com ha aprovat aquesta ma-
teixa setmana el Consell lnsu-
lardeMallorca.

El Ra d'Obres i Serveis
del CIM contempte Ia possibili-
tat de presentar projectes
d'obres hidràuliques per
abasti ment d'aigua potable i
canalteactó d'aigües resi-
duals, per acondicionament i
millora de camins, i per equi-
paments urbans tals com pa-
vimentació de carrers, enllu-
menat públic, adquisició de
vehicles municipals, i cons-
trucció o reforma d'edifi cis
públics.

L'aportactó total del Con-
sell de Mallorca a aquest Ra
és superior als 700 milions de
pessetes. L'Estat, a través del
Fons Nacional de Cooperació
Local, aportarà 156 milions,
altres 80 milions Ia Comunitat
autònoma, i els Ajuntaments
afectats uns 600 milions.

EIs quasi 50 milions de
pessetes que s'han adjudicat
als municipis de Ia comarca
són les subvencions que co-
rresponen als 13 projectes
presentats pels quatre Ajun-
taments, l'execució dels quals
costarà'62.550.153 ptes. EIs
projectes presentats per Es-
corca, Deià i Fomalutx seran
subvencionats al 85% pel
CIM, i l'attra 15% el pagaran
els Ajuntaments; mentre que
els que ha presentat Sóller se-
ran finançats al 60% pel CIM, i
el 40% restant per l'Ajunta-
ment.

EIs projectes presentats, i

els pressuposts correspo-
nents, sónelssegüents:

Escorça

• Pavimentació i asfaltat
del Camí VeII de Uuc:
9.417.561ptes.

• Finalització de l'enllu-
menat públic de Sa Calobra:
2.099.611ptes.

• Projecte de magatzem
municipal a Sa Calobra:
5.488.560ptes.

Fomalutx

• Enllumenat del carrer
Arbona Colom: 7.796.377
ptes.

• Projecte de magatzem
municipal: 4.539.920ptes.

• Agençament del carrer
Germans Reynés: 5.624.080
ptes.

Deià

• Reforma i ampliació de
Ia planta baixa de les Cases
delaVila:l.694.000ptes.

• Projecte de construcció
d'un garatge municipal:
6.369.440pfes.

• Reconstrucció del*mur
del Camí des Racó: 3.482.145
ptes.

• Adquisbió d'un dum-
per:888.720ptes.

Sóller

• Pavimentació i dotació
de serveis del Carrer Nou:
3.434.306ptes.

• Reforma i agençament
dé Ia Raça dels Estiradors:
4.849.603ptes.

• Clavegueram del Camp
desaMar:6.865.830ptes.

t
PREGAU A DEU PER A L'ÀNIMA DE

TERESAURGELLCASTELLO
VDA.DEJUANGOLARTXARRIÈ

quehamortaSoUerdia14dejuHdde1989al'edatde75anys,
havent rebut els Sants Sagraments i Ia Benedicció Aspostòlica

AlCelsia
EIs seus afligits: fills, Joaquín, Luis, Maria i Juan J.; fills polítics, Magdalena Bestard, Antoni

Rullan i Irene Albelda; nets, Teresa M., Joana M., Núria i Marta Golat Bestard, Catalina M., Juan
i Teresa Rullan Golard i Juan J. Golard Albelda; germans, Maria i Manuel, germans polítics,
Jaume Vinals i Maria Mas, nebots, cosins i demés familiars (presents i absents) participen a les
seves amistats tan sensible pèrdua i vos demanen que Ia tengueu present en les vostres ora-
cions.

Casa mortuòria: Sa Casa del Cementeri.

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR ELALMA DE

D. Guillermo AlcoverAguiló
que ha fallecido en Sóller, el día 19 deJulio de 1989 a laedad de 56 años habiendo

recibido los Santos Sacramentos y Ia Bendición Apostólica
E.P.D.

Sus apenados: Esposa.vjEncamación-María Bisbal Mayol, hijos, Bartolomé, Ana-Maria y
Margarita-Encarnación Alcover Bisbal, hijo político, Antonio Bisquerra Simón, madre, Ana Cortés
Piña; madre política, Margarita Mayol Arroyo, hermanos políticos, Margarite, Pedro y José Bisbal
Mayol, Antonio Bujosa Pons, Bernardina Salazar, Francisco Morell y María-Teresa Forcades: tía,
María Munar; ahijada, Catalina-Ma. Bisbal Morell; sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican que Ie tengan presente
ensusoraciones.

Casa mortuoria: Manzana49 - Ca'n Guida - Ca'n Mosca.

t
PREGAU A DEU EN CARITAT PELA L1ANIMA DE

JaumeUabrésSerra
(Jaume Mateu de Ses Vaques)

En el segon aniversari de Ia sevamort, que acorregué
dia26dejuliolde1987

E.P.D.

La seva familia vol recordar a les seves amistats aquesta
dolorosa pèrdua i agrairà que el tenguin present a les seves
oracions.

ALGUIEN NECESITA DE TI
DONACION DE SANGRE

DELA
SEGURIDAD SOCIAL

El día 26 y 27 miércoles yjueves a las 7 de Ia tarde, Ia Unidad Moviíde
Ia Seguridad Social se trasladara a Sóller y como siempre en el Centro
Sanitario (Escolapias) se hará Ia extracción de sangre a las personas
que con tanta generosidad se prestan a darla para el necesitado. En
Sóller acude mucha gentejoven a donarla, prueba que son conscientes
de Ia falta que hace en esta época veraniega de tantos accidentes.

Osesperamos.
LaJuntaLocal.

EXPRESIÓN DE
GRATITUD

LafamíliadeD.
SEBASTIAN SALVADOR MUÑOZ,
fallecidoel 11 dejuliode1989en
Sóller a Ia edad de 76 años, desea

expresar su profundo
agradecimiento por las muchas
manifestaciones de condolencia

recibidas con motivo de su
fallecimiento.
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Biníaraix

La votació es realitzà mitjançant papereta

EIs cables elèctrics es col.locaran a les façanes
H es pintaran del mateix color

A les nou del vespre de
dissabte passat s'obrí l'as-
semblea extraordinària de
l'Associació de Veïns de Bi-
niaraix, amb un sol punt a
l'ordre del dia: "La problemàti-
ca de Ia instal·lació dels 220
V". Hi assistiren com a convi-
dats el Director d'ÉI Gas, S.A.,
Tomàs Morell, i el tècnic Jo-
sep Maria Pomar. Per part de
l'Ajuntament estava convidat
el Tinent-batle d'Obres i Ur-
banisme, Gabriel Darder, però
no hi assistí ni tampoc presen-
tà cap excusa. Es lamentà
igualment l'absència de Ia fa-
mília Colom, causant directe
de Ia paralització de les obres
que, no obstant, envià el seu
vot.

Josep Pomar explicà els
aventatges que suposa Ia
cd t̂èctric com per Ia fàcil
col·locació. Igualment explicà
Ia impossibilitat de passar el
cable per les palometes Ja

existents, perquè el mateix
pès les rompria i, a més, l'im-
pacte estètic que causaria se-
riaconsemblant.

Tomàs Morell digué que si
l'Ajuntament construís ara una
canalització de serveis, El Gas
hi col·locaria també els cables,
Demanat si El Gas faria el ma-
teix en cas que es construís
aquesta canalització més
enllà, preferi no contestar. A Ia
solució de passar el cable per
davall les teulades de les ca-
ses, assegurà que no era fac-
tible perquè el cable hauria de
donar moltes voltes a causa
de les diferències d'artura de
lesteulades.

La solució que semblà
més encertada fou Ia de
col·locar el cable per Ia faça-
na, i pintar-lo del mateix color.

La polèmica sorgí quan un
veí es queixà que des de| mes
de febrer té un comptador
sol·licitat, i El Gas Ii nega Ia

corrent fins que s'hagi acordat
Ia col.locactó dels 220 V. Això
significa que, a l'entretant,
l'afectat no es podrà mudar a
Ia casa per manca de corrent.

Una vegada aclarides to-
tes les preguntes, Ia Junta Di-
rectiva posà el tema a votació
secreta, possiblement Ia pri-
mera votació amb papereta
que es fa d'un tema estricta-
ment biniaraixenc. De les tres
opcions: cable totsol, cable
pintat, i canalfeació, Ia prime-
ra obtingué 3 vots, Ia segonda
8, Ia tercera 6, i es comptabi-
litzàunvotenblanc.

Ara, Ia pròxima passa serà
Ia de comunicar a El Gas i a
l'Ajuntament, per escrit,
I ' acord pres en assemblea.

Abans d'acabar, es pregà
als veïnats que sol·licitin el
canvi de tensió el més prest
possible, per tal d'eliminar de-
finitivament les palometes i els
cablesde150V.

ComençàeHX
Festivalde
músicadeDeià

Divendres passat començà
el Festiva] htemacional de
música de Deià. Com cada es-
tiu, durant els mesos de juliol i
agost una llista llarga d'intèr-
prets omplen el programa de
concerts de musica clàssica
que organitza Alma Concerts:
Són 19 els concerts que des
d'avui fins a dia 27 d'agost es-
tan anunciats.

No seran sempre en el ma-
teix indret: El concerts de o
amb piano seran sempre
sempre a Son Marrog, els al-
tres seran a l/'esg/és/a de Deià,
al Puig. També estan progra-
mats dos concerts que es fe-
ran en un escenari especial: Ia
Plaça de Llucalcarí. Es tracta
del concert de dia 20 d'agost
d'arpa i flauta i el de dia 27,
concert de l'octet de vent a
Londres.

El festival preveu obres que
s'interpretaran amb formacions
musicals mott diverses: duos,
orquestra de cambra, cant i
piano, cors de cambra, llaut
sol, piano sol, dave i flauta ba-
rroca, octet de vent...

"Sa Nostra" regala tendes de
campanya, bicicletes i shoemarines

EIDetegatde"SaNostra"feuentregadelsob3equisalsagraciats

El passat divendres, el delegat de l'Oficina de Sóller de Ia Cai-
xa de Batears "Sa Nostra" Bartomeu Mora, va fer entrega dels
premis de Ia "Semana Verde" als respectius guanyadors.

Jaime Celia Colom, Jacques Sastre, Ana Pascual Segui i Fran-
ciscà Bernat Busquets foren obsequiats amb uns shoemarines
per a Ia platja. Les btàcIetes foren guanyades per Julian VaIIs Al-
berti, Leonarda Martínez Martínez, Catalina Ferrer Canals i Miguel
Bestard Morell i les tendres de campanya per Hnos. Pakxi Frau
S.A. i Cristóbal Puig Vicens.

Enhorabonaatots.

RESTAURANT

Sa Cova
Especialidodencocino

mallorquina e internacional
Telefono639i89

C/. FolipeBauzá, 3-
Deià (Mallorca)

Gelateria
CAN PAU

GRANIZADOS
LECHEPREPARADA

Plaza Constitución
SOLLER

Souvenirs
ROVERI

OBJETOSDEREGALO
GRANVARIACION

Avda. Jerónimo Estades, 12
TeI. 631186

Transportes
C.SASTRE
Gas-oil per calefacdons

adomicüi.
TeI. 633049/630387

vtfWäfci
TiNTER

C. Bauzá, 6- JeI. 633069-SOLLER

Material:
EscolaryOficina DISTRIBUIDOR *4fc$

iob« t«ve
BAUZA-6 SOLlER

Restaurante
CA'N JAUME

Ctra. Desvíos/n.
(¡unto gasolinera)

TeI. 631616- SOüERIMallorcal

Representans del Parlament, del CIM i Autoritas locals escotten atentament tes explicacions det mestres
margers

Amb Ia presència de les autoritats autonómicas

Presentació del PIa de Rehabilitació
dels antics camins de Mallorca

Divendres passat el Con-
sell Insular de Mallorca presen-
tà el prqecte de "Rehabilitació
dels antics camins de Mallor-
ca". L'acte començà, l'hora-
baixa, davant Ia benzinera de
Ia carretera nova, destapant
una fita que indica el comen-
çament del Camí de Castelló.
Després tots els convidats pu-
jaren en autocar pèr Ia carrete-
ra de Deià fins a S'Heretat. A
peu des d'allà, es recorreguè
el camí fins arribar a Can Pro-
hom i durant tot el trajecte els
alumnes de l"Escola-Taller de
margers de Mallorca", els seus
professors i els margers, expli-
caren a les autoritats i a totes
les persones que els enrevol-
taven, Ia feina que han fet:

Han netejat el tros més dete-
riorat del camí de Castelló, lle-
vant esbarzers i restablint bar-
disses i han obrat un total de
590m2 de marges.

A Can Prohom, després de
visitar les cases, es presentà
el projecte, i s'entregaren
diplomes a margers jubilats de
Ia Serra de Tramuntana i tam-
bé del PIa. Aquests, dedicaren
al públic i a les entitats repre-
sentades unes gloses amb les
que demostraren Ia seva satis-
facció.

Presidiren l'acte Joan Ver-
ger del Consell Insular, Manuel
Pérez Ramos del Fodesma, J.
Triay i Joan Mayd. Assistiren
representants de tots els ajun-
taments de Tramuntana, i al-

tres persones vinculades al
món de Ia natura o interessa-
des per Ia conservació del
nostre patrimoni arquitectònic.
Finalment tots foren convidats
a un berenar-sopar que havia
preparat l'Escda d'Aprenents
(Seccio Hosteleria) que ete
mateixos professors presenta-
ren.

S'obsequià als assistents
amb un. dossier editat pel CIM,
en el qual es defineixen les
"escoles-taller", es detalla Ia
feina que realitza l'Escola de
Margers, s'explica que és el
"Projecte de Rehabilitació del
antics camins de Mallorca", i
s'especifiquen els llocs on Ja
s'ha actuat: El barranc de Bi-
niaraixielCamídeCastelló".

•ä U)MASBELLO
ESRESBTJR

Esta es Ia gama GROSFILLEX 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 del tiempo.

Muebles de jardín GROSFILLEX. Lo más
bello es resistir.

Grosfïflex
M U E B L E S D E J A R D I N

pjsrfwyOoarar*>,
^MueOeT:>
NAVARRO,
~°>l ff* 7
LQrPinteria de otX0-5

_ CARPINTERÍA DE OBRAS
_ EBANISTERIA A MEDIDAS
_ MOBILIARIOOE COCINA

EN MADERA V FORMICA

— COMEDORES
_ DORMITORIOS
_ TRESILLOS
_ CLASICOS Y MODERNOS
_ COLCHONERÍA
_ CORTINAJES
_ ALFOMBRAS

CaIB de sa M»- 2X3 tet63OQ3O (Matarc8l
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VEU DEL LECTOR

Puntualitzacions del CDS
Senyor Director de Ia Veu

deSóller:
El CDS-SóHer voldria fer

aJgunes puntualitzacions a Ia
crònica del darrer Re munici-
pal, apareguda al seu Setma-
nariambdatade14dejuliol.

Sobre el canvi de noms als
carrers i places del Port, Ia
nostra regidora, na Maria An-
tònia Cotom, va defensar el
manteniment de l'actual no-
menclatura de "Raça de Sa
Torre" perquè va entendre que
aquest nom, si bé potser no és
el més antic, sí que és el més
popular.

Acabades les interven-
cions, s'acordà que se seguís
dient Raça de Sa Torre, abans
del Castell, i no a l'inrevés, que
és com apareix a Ia crònica
esmentada.

La intervenció de Ia nostra
regidora no tenia cap intenció
de polèmica; més bé obeïa al
desig d'informació i d'opinió
de tots els membres del Con-

sistori.
D'aftra banda, sobre Ia

moció d'urgéncia presentada
pel grup municipal del PSOE,
referida a Ia recaptació dels
arbitris i aKres tributs munici-
pals, voldriem dir que el
CDS-Sóller ja va fer aquesta
proposta al Re Ordinari del 6
d'abril de 1989; proposta que
figura al núm. 2016 del Regis-
tre d'Entrada de l'Ajuntament.
Nosartres vàrem proposar al
seu dia: "Sabent que Ia CAIB, a
través de Ia Conselleria d'Eco-
nomia i Hisenda assumeix Ia
recaptació en periode voluntari
i executiu dels tributs munici-
pals de 34 Ajuntaments, morts
d'ells tant o més importants
com Sóller, Sa Poble, Inca,
Pollença, en funció dels co-
rresponents convenis esta-
blerts, proposam que Ia majo-
ria municipal tengui en compte
aquest sistema i reconsideri i
recapti l'actual Procediment...".

Atentament, CDS-Sóller

NotadeRedacció:

En Ia crònica d'aquest
Setmanari, en cap moment
s'insinua que Ia intervenció de
Maria Antònia Colom tengués
intenciópdèmica.

Es cert que el nom definiti-
vament aprovat fou el de Raça
de Sa Torre (Es Castell), i no a
l'inrevés, tal com publicà rem.
No obstant això, Ia discussió
fou tan llarga i ambigua que, al
final, el mateix funcionari en-
carregat d'anotar el resurtat de
Ia votació, tampoc tenia gens
clar quin nom s'havia aprovat.
Si els Regidors tenguessin Ia
precaució de fer proclamar en
veu alta al Batle els resultats
de les votacions, probable-
ment ens estalviaríem morts
disgusts.

Respecte a Ia moció d'ur-
gència, aquest Setmanari va
cronicar el Re del mes de ju-
liol, i no el del mes d'abril.

S0Qun w autor, soiamonto 13 ftcciontom flBistteroo 8 M Junto ftnuw d0l Fscroc Bfril.

LaJuntaanuaIdeAcdonistasdel Tren
Géminis

La empresa tocal Ferro-
carril de Sóller, S.A., medalla
de oro en su especialidad, ce-
lebró el pasado 24 de junto su
reunión anual para que el
Consejo de Administración
rindiera cuenta al accionaria-
do del resultado económico
delúKimoejerctoto.

Conviene poner de relieve
que el número total de accio-
nes presentadas fue de 2.650
y el total de accionistas pre-
sentes fue de 13, de tos cua-
tes 9 pertenecen al Consejo
de Administración, que apor-
taron 2.398 acciones propias
o representadas. Los cuatro
accionistas libres presentaron
252 acciones propias.

El compacto grupo admi-
nistrador detentó una mayoría
de casi el 10 a 1, por Io que Ia
minoría poco puede aspirar a
hacer uso de su facultad y
arbitrio, en caso de discre-
panciadecriterio.

Actuó de Secretario, por
ausencia del titular, el sr. Co-
lom Rullán, que ostenta al
mismo tiempo ei cargo de
Depositario y de Consejero
Delegado. Uama Ia atención
que dicho señor, con triple
empleo en el Consejo, sólo
tenga depositadas treinta ac-
ciones cuando, por ley esta-
tutaria, Ie correspondería, pa-

ra el buen desempeño de sus
funciones, haber depositado
ochenta como Depositario y
otras más como Detegado, y
otras como V1ce-Secretario.
Se trata de una anomalía que
el Presidente del Consejo no
habránotado.

Se hizo patente en Ia reu-
nión Ia boyante situación
económica del negocto, cuyo
volumen dinerario rebasó los
300 millones de pesetas; Io
que ha permitido repartir, por
segundo año consecutivo, un
dividendo de 250 pesetas por
acción.

Es bueno airear el éxito
económico de Ia empresa,
tanto para conocimiento de
los acctonistas ausentes, co-
mo por el triunfo empresarial,
consecuente de los ingresos
obtenidos gracias a Ia saga-
cidad de los administradores,
convenciendo y obteniendo
de Ia Autoridad Competente
Ia autorización legal para po-
der aplicar tarifas del orden
de 18,20 ptas./km. Se obser-
va que FEVE no puede ir más
allá de las5,20 ptas./km.

Es indudable que con el
beneficio obtenido y el interés
devengado, el tren de Sóller
pase a colocarse a Ia artura
de los grandes negocios, y
bueno sería que los descen-

dientes de aquellos antiguos
pequeños accionistas fueran
buscando en los arcones del
desván aqWejla reliquia de
acción que adquirieron sus
padres o abuelos yque anda
traspapelada en algún lugar.
La historia cuenta que fueron
1.168 las acetones de funda-
dor que, en totes de UNA o
DOS, adquirieron 830 familias
de Sólter al precto unitario de
cien duros de plata, de aque-
llos que entraban justos cua-
renta piezas en un kilogramo.
Lo interesante ahora es pro-
palar el incremento del valor
efectivo de Ia acción, no vaya
a ocurrir que algún despista-
do se desprenda del histórico
papel por menos de mil du-
ros.

Como hemos comproba-
do en muchas reuniones, las
acciones que se presentan
en las Juntas, ni siquiera al-
canzan en número a Ia mitad
de las que se emitieron. Es
de suponer que si Io mismo
ocurre en cuanto a Ia presen-
tación para el cobro del divi-
dendo, resurtaría que Ia em-
presa se beneficia de un in-
greso más que, al cabo de
los cinco años prescriptivos,
representarán una cifra con-
siderable que ignoramos en
qué cuenta se aplica.

Aclaraciones de Ia Cofradía de Pescadores
Le agradecería Ia publica-

ción del siguiente escrito en las
páginas del Semanario de su
dignadirección:

En relación a las declaracio-
nes efectuadas a este Semana-
rio por el armador de pesca y
Encargado de Puerto, Sr. Loza-
no Mascuñam, Ia Cofradía de
Pescadores San Pedro quiere
hacer las siguientes aclaracio-
nes:

1.- La encargada de desig-
nar embarcación para Ia proce-
sión de Ia Virgen del Carmen,
corresponde única y exclusiva

mente a Ia Cofradía de Pesca-
dores.

2.- Por acuerdo de Ia Junta
General de fecha 9 de junio de
1989, se estableció un orden de
embarcaciones, tomando como
referencia Ia antigüedad de ba-
se, para portar Ia imagen de Ia
Virgen del Carmen, así como Ia
de San Pedro, Patrón de los
Pescadores.

3.- En ningún momento es-
ta Cofradía ha comunicado a Ia
embarcación MARGARITA Y
JOSE que Ie correspondiera ser
Ia asignada para dicha proce-

sión.
4.- Por acuerdo de Ia Junta

General y en fecha 13 de julto,
se comunicó al Comandante
del Destacamento Naval de
Sóller que Ia embarcación asig-
nada era Ia FORTUNA TAII.

5.- El Comandante del Des-
tacamento Naval de Sóller ha
estado siempre al margen de
cualquier decisión interna de
esta Cofradía, por Io cual no ha
intervenido en ningún momento
para dicha designación.

EIPatrónMayor,
BartoloméJ.Morell

Los motivos de mi dimisión
El motivo principal de mi

dimisión, que vengo aplazando
desde hace ya más de seis
meses, es el de haber ocupado
durante cuatro años el cargo de
Presidente de Ia Asamblea Lo-
cal de Sóller, tiempo durante el
cual he trabajado y he agotado
mis ideas renovadoras.

Es por ello que durante es-
tos últimos meses estaba espe-
rando ansiosamente que se
constituyera el Comité Local
encargado de presentar Ia tema
de Ia que debía salir elegido el
nuevo Presidente de Ia Asam-
blea Local de Ia Cruz Roja.

Pero, según parece, para
que ésta primera etapa del pro-
ceso democratizador de Ia Cruz
Roja se lleve a término, fartan
todavía por Io menos diez o do-
ce meses más. Este es el se-
gundo de los motivos de mi di-
misión, ya que mis ocupaciones
personales y laborales no me
permiten dedicar a nuestra Be-
néfica Institución el tiempo que
éstarequiere.

Además, Ia ayuda que reci-
be Ia Asamblea Local de Ia
Cruz Roja Españote es muy es-
casa. Por una parte está Ia sub-
vención del Ayuntamiento de
Sóller, que a mi modo de ver es
el más beneficiado de los servi-
cios que presta nuestra Asam-
blea, concediéndonos solamen-
te Ia cantidad de 1.050.000
ptas. anuales, totalmente insu-
ficientes, y que no recibimos
hasta que no hay fondos dispo-
niblesenteCasaConsetoriaL

Debido a Io cual no pueden
planificarse correctamente los
pagos, ni incluso el presupues-
to, teniéndose que pagar te
mayoría de facturas con bas-
tante retraso... Es muy preocu-

pante el pensar que quizás al-
gún día las ambulancias ten-
drán que permanecer inactivas
por no poder satisfacer el im-
portedelagasolina.

Por otra parte, disponemos
de socios y de colaboradores.
Entre éstos últimos es de agra-
decer te colaboración de Ia
Asociación Hostelera, que en
estos cuatro años ha mufópti-
cado por cuatro sus cuotas.

A pesar de elb, y de las ac-
tividades que organizamos para
recaudar fondos, no consegui-
mos Io sufidente para mantener
unas dependencias más acor-
descontostiemposactuates.

Creo que fatta dar a conocer
más te Cruz Roja. Que Ia gente
sepa cuáles son sus funciones

y, sobre todo, cuáles NO son y
las efectúa para solucionar
problemas que NO Ie corres-
ponden como, por ejemplo, los
traslados de Ia ambulancia para
Ia Seguridad Social... ya que
nuestras ambulancias solamen-
te tendrían que utilizarse para
los accidentes de carretera. Un
dispensario, que no contamos
con medios para reformar, en el
que sólamente se tendría que
atender a los accidentados y
las pequeñas lesiones que pu-
dieran curar los socorristas y
soldados de Ia Cruz Roja..

Otro de los probtemas gra-
ves de nuestra Asamblea es
que, a partir de ahora, las sub-
venciones del Consell y Govem
Balear tienen que solicitarse a
través de Ia Asamblea Balear,
por Io que será mucho más difí-
cil conseguirlas, ya que no se
podrán gestionar directamente,
por Io que si el Ayuntamiento no
aumenta considerabtemente Ia
ayuda, difícilmente se podrán
llevar a cabo los planes de me-
jora y mantenimiento.

La Asambtea Local, des-
pués de mi dimisión, queda re-
gida por Ia misma Junta Directi-
va, haciéndose momentánea-
mente cargo de Ia Presidencia
Ia Vice-Presidenta doña María
Vázquez, hasta que te Presi-
denta Provincial doña María
Ranas nombre un nuevo Presi-
dente.

Para finalizar, quiero dar tes
gracias a todos tas que han co-
laborado conmigo en estos
cuatro años, no quiero dar
nombres porque me sabría muy
mal olvidarme de alguien, y a
todo tos que han sido compren-
sivos con te Cruz Roja.

Antonk>GrauGomis

ANALISIS OJNIQUES
Joan Bautista Enseñat, 3

(en el dispensari de Ia CREU ROTJA)
SOLLER

Baix Ia direcció professional del
Laboratori

CENTRE D1ANALISIS BIOLOGIQUES
Caro, 1 -Palma-Tfn.:280700

Fundat per D. Climent Garau i Arbona
Extraccions: Dimecres i Divendres de 8 a 9

PARTICULARS I ASSEGURANCES PRIVADES
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Fa anys es presentà l'espectacular reforma de Ia
carretera Deià-Sóller que fou rebutjada pels veïnats,
pel GOB; i pels ajuntaments afectats. Des de Ia seva
retirada no es té noticia escrita de Ia realització de
cap nou projecte. La circulació en Ia carretera

Aquest estiu els problemes
ja són greus. Fa unes setmanes
hi hagué un embussament que
començà a Ia vessant de Solter i
arribà fins a Deià, on ni Ia gent
ni els cotxes podien travessar Ia
carretera per passar d'una
banda de l'altra de poble. Al-
guns conductors, ben nervio-
sos, soUicitaven en l'aire que es
presentàs el Conseller d'Obres
Publkjues, posant en dubte que
ell pogués passar per aquell
embut. Després, algunes per-
sones anaren cotxe per cotxe,
demanant que es retirassin dins
les cunetes o sèquies dels cos-
tats. La situació es complicà
quan arribaren els bombers de
pressa, perquè havien de pujar
a Deià a apagar un incendi.
Menys mal que amb una frega-
da per les roques d'un autocar
tot va colar i el camió dels
bombers poguè passar. A Deià
sols es cremà un cotxe però no
es comptabilitzaren més des-
gràcies.

Però fins ara sols hem escrit
una anècdota. Una de les per-
sones que més pateix les nega-
tives conseqüències del mal es-
tat de Ia carretera és Rafel
Uompart Mestre i, més concre-
tament, les persones que utilit-
zen el transport públic Port de
Soller4'alma, companyia de Ia
qual n'és el concessionari. EII
mateix ens explica Ia situació
que viuen ell i els attres xòfers
diàriament:

Pregunta.- Des de quan
demanau que arreglin Ia carre-
teraDeià-Sóller?

Resposta.- La prim*> carta
que vaig enviar té data del 8
d'octubre de l'any 79. Ja fa deu
anys! En aquelles hores, dema-
nava a Ia "Jefatura regional de
transportes terrestres de Balea-
res", que asfaltassin en tota Ia
seva amplitud el bocí de carre-
tera entre Valldemossa i el Port,
i que llevassin Ia vegetació dels
costats. També vaig enviar
l'escrit a Obres Públiques.

P.- Quin és el problema
mésfrequent?

R.- No és un, són molts. Mi-
ra, sempre que un passatger
me demana quin temps esta-
rem per arribar a Palma, o a
Sóller, Ii he contestat que tot
depèn del què trobarem per Ia
carretera. Has de comptar que
alguns dies estam dues hores o
dues hores i mitja per fer el ca-
mí, que tan sols són 40 Km. Un
dia sortirem de Palma a les tres,
i arribàrem al Port a les 6 menos
20.

P.- I pariant de problemes,
hi ha punts de Ia carretera ver-
taderament perillosos?

R.- Uf!, I tant. Hi ha molts
paretons mitjos esbucats ¡ que
es veuen poc, en concret n'hi
ha un devora Ia finca de S'Here-
tat que més de deu hi han en-
vestit. EIs torrentons que tra-
vessen Ia carretera per davall
no estan senyalitzats ni prote-
gits amb un barana: estan
ptens d'esbarzers; sempre hi ha
turismes que no saben que allò
és buit i, pensant que se tiren
dins Ia cuneta, cauen baix i
n'han hagut de treure morts
amblagrua.

P.- Però quin és el més
greu?

R.- Be, sense cap dubte és
el troç de carretera baix de Sa
Casa Nova, allà on Ia carretera
té a un costat el precipici; si
aquí topam dos autocars, el
que passa a Ia banda de Ia mar,
perillad'estimbar-se.

P.- I això no ho saben les
autoritats competents?

R.- Ja és clar que ho saben.
Vaja!: si han llegit les meves

Sóller-Deià de cada dia és més densa. EIs que hi cir-
culen diàriament han notat un gran increment d'au-
tocars (fins i tot de dos pisos) i vehiclesde turisme
que, en algun moment, provoquen caravanes de 20 i
30 vehides. Són motiu d'alarma els continus acci-

dents que succeeixen, el retard amb que el transport
públic ha de fer el servei, Ia lentitud amb que tes am-
bulàncies, policia, guàrdia civil han de desplaçar-se
fins a Deià o des deDeià, i les caravanes quees
formen aqualsevol horadeldia.

AUTOCARES LLOMPART S.A. Palma. C£ LSJ ItISS 8*LE- .',
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110.060 usuaris del Transport públic circularen entre Sóller i Deià l'any 1988

CartoqueRafeILtopartranwMtfcoroMard'ObrMPúbNquasaqu
mateixmesdejulk>l

Rafel Llompart: "S'està jugant amb Ia
seguretat dels passatgers"
cartes. S'està jugant amb Ia
seguretat dels passatgers. Com
t'he dit, des de fa deu anys he
escrit cartes a un i a attre, i al-
gunes d'elles han tengut el su-
port dels ajuntaments de Vall-
demossa, \ Deià, que també
han enviat comunicats a enti-
tats superiors. Sempre senya-
lam Io mateix: La carretera és
estreta, les cunetes estan bru-
tes...

P.- I cap dels que governen
no han passat mai per aquesta

carretera?
R.- Ja he convidat vàries

vegades al Conseller a pujar
amb els nostres autocars I fer el
trajecte amb nottros, ha surtit
publicatalsdiaris...

P.- Quina resposta vos do-
nen?

R.- Mai he rebut cap con-
testació per escrit, ni personal,
ni a través de Ia Federació de
Transports. Be, en vaig rebre
una, però era referida a una
queixa que tenia sobre Ia carre-

tera entre Paguera i Valldemos-
sa. I és ben graciós perque Ia
"Jefatura de carreteras", l'any 85
me contestà que "este servicio
de carreteras no dispone de los
medios necesarios para mante-
ner Ia carretera en las condicio-
nes que seria de desear".

P.- Es ben trist això, ido...
R.- Per a mi ara ja en tenen

de "medios necesarios", perqué
arreglen entre Valldemossa,
Banyalbufar i Estellencs. Tenim
sort que en tots aquest anys no

hi ha hagut cap gran desgracia.
P.- Si, però els autocars

s'en deven endur molts de
cops...

R.- Me pots creure si te dic
que noltros, entre cops i retxes
gastam és d'un milió cada any. I
llavors hem d'arreglar conti-
nuament les suspensions, les
molles...

P.- Tenc entés que aquesta
carretera té limitació de pès. Es
aIxí?

R.- Ben cert. El màxim són

16 tones, però quan delimitaren
el pes es va tenir en compte Ia
sol.licitut de Ia Federació de
Transports, que demanava que
es toleràs el pes d'alguns auto-
cars.

P.- No en passen fins i tot
dedospisos?

R.- Si. Hi ha companyies
que han comprat aquests nous
models i ara és ben normal que
vulguin aprofitar-los. Ara molts

Continua an pag. siguiente

Està ja redactat el nou
projecte de carretera?

Després de pariar amb Rafel LJompart, concessionari del
servei d'autocars de línia, ens hem posat en contacte telefò-
nic amb Ia Conselleria d'Obres Públiques per saber si el nou
projecte de carretera ja està redactat, i què Ii manca per sor-
tiralallumpública.

EIs responsables tècnics del servei de carreteres no ens
han sabut donar una resposta concreta, o bé no han volgut
donaMa.

Insistint a uns i attres, ens hem adreçat al Director Gene-
ral, Gabriel Lesenne, qui ens ha confirmat que el projecte
l'està redactat el servei de carreteres de Ia Conselleria
d'Obres Públiques. LJ hem assegurat que aquest servei ens
acabava de comunicar que poca cosa sabien sobre el tema,
i Gabriel Lesenne ha afegit que el projecte està pendent
d'aprovació per part d'una sèrie d'organismes com, per
exemple, MediAmbient.

Volent aclarir encara més, hem acudit a Ia Direcció de
Medi Ambient de Ia Conselleria de Cuttura, on ens han in-
format que encara no havien rebut cap projecte tècnic que
afecti aquesta carretera.

No sabem, idò, si a Ia casa on fan carreteres hi ha uns
serveis secrets, o si vertaderament està tot ben clos I prest
veurem Ia solució que presenta Obres Públiques per
aquests 10 quilòmetres de carretera comarcal.

Si, com desitja el batle de Deià, el nou projecte és respe-
tuós amb l'entorn i el medi ambient, en farem una de ben
grossa, de festa de carrerl

Aquest estiu hi hagué un embussament que començà a ta vessant de Sóller i arribà fins a Deià
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El tràfec de passatgers per Ia carretera
SóIler-Deià,

Per Ia carretera comarcal
SóHê Deià hi circuten tot l'any
molts tipus de vehides: els
autobusos de l(nia, els auto-
cars que realitzen excursions
programades amb les agèn-
cies de viatges, els turismes
llogats per estrangers que vo-
ten conèixer Ia zona nord de
l'illa, i els vehicles particulars
en general, sobretot dels
deianencs que venen a
comprar a Sóller, i dels sdle-
rics que treballen en el sector
tun'stJcdeDeià.

D'entre tots aquests ve-
hicles, tractarem aquí, ben
concretament, dels autobu-
sos de línia que realitzen el
recorregut entre el Port de
Sóller i Ciutat, en les dues di-
reccions. Per això, hem ela-

un gràfic amb les dades
del tràfec de passatgers de
l'any passat, que ens han es-
tat facilitades per l'empresa
"Autocars Uompart", conces-
sionària del servei públic. En
aquest gràfic hem tengut
present el transport de pas-
satgers que circulen per Ia
carretera Sóller-Deià, i hem
prescindit de les xifres dels
trajectes entre Palma-Vallde-
mossa, Palma-Deià, i Vallde-
mossa-Deià, que no empren
aquest tram de via pública.

En total, el nombre de
passatgers que utilitzen el
transport públic i que circula
per aquesta carretera ha es-
tat de 113.060 durant l'any
1988. D'aquests usuaris,
29.736. (26%) parteixen o tor-

nen de Sóller i 83.324 (74%)
hofandesdelPort.

DeIs qui parteixen o tor-
nen del Port, el 46% (38.164)
arribaren fins a Ciutat, el 29%
(23.892) anaren a Valldemos-
sa, el 20% (17.032) s'aturaren
a Deià, i només el 5% (4.236)
es quedaren a Uucalcari.

DeIs qui partiren de Sóller,
Ia mitat arribà fins a Ciutat
(14.728), l'onze per cent anà
a Valldemossa (3.214), el 30%
es quedà a Deià (8.980), i el
10% s'aturà a Uucalcari
(2.904).

Dues conseqüències es
poden extreure de les dades
anteriors:

1.- EIs habitants del Port
de Sóller utilitzen amb major
freqüència el servei públic de

transports per carretera per
desplaçar-se a Ciutat que no
els propis soUerics, segura-
ment a causa de que per
aquest medi el trajecte és di-
recte, mentre que en ferroca-
rril cal fer transbord a Sóller.
EIs viatgers de Deia, Uucal-
cari i ValkJemossa, en canvi,
no tenen attra attemativa que
utilitzar el transport per carre-
tera.

2.- El percentatge de
viatgers que fan el trajecte
Valldemossa-Port ó
Deià-SdIer, i viceversa.
D'aquí que es pugui conclou-
re que gran part dels usuaris
del Port són turistes que
aprofiten el servei públic com
a excursió, i després conti-
nuen el viatge cap a Ciutat.

CreuRoja

VtoM d« pag. anterior

d'autocars que abans venien
pel CdI ara venen per aquí,
perque fa més bon girar a les
vortes. Algunes vegades aques-
to temporada n'he arribat a
comptar32.

P.- I per aquesta carretera
tambe transportau els nins de
l'escola d'Es Puig que viven a
Deià?

R.- Si, durant Ia temporada
escolar. No ho faç per allò que
pugui guanyar, sinó per fer un
favor i per un sentit ètic. EIs
nins tenen reserva de plaça, i
aprofiten el transport públic.

P.- Se que a vegades han
d'esperarl'autocar...

R.- Mira, a l'hivem partim a
tes 6 des capvespre i, perquè
no estiguin esperant una hora a
to porta de l'escola, passam a
recollir-los i els duim al moll. Ua-
vors queden una estona defora
iatessisembarcam.

P.- I el Ministeri d'Educació
quèdiu?

R.- No Ii queda més remei
que tolerar-ho, Ja que no paga
to fljst perquè aquests nins ten-
guin un transport propi.

P.- I com véreu el projecte
de reforma que es presentà fa
uns anys?

R.- Escorta, Jo patesc els
problemes de Ia carretera, cada
dia els autocars de línia fa cinc
viatges d'anada i tomada, i a mi
tampoc m'agradà aquell projec-

Mesd632wrtocwsdtarisdvcutonp6rtac8fFotorfl,A^unsd6dosptaO8

te; tots vivim del paisatge, i els
turistes venen a veure'l. Era
exagerat. Basta que com sem-
pre demanam, eixamplin els
trossos més estrets, asfattin,
bé, de pla, aprofitant total
l'amplada de Ia carretera, i
també fa falta que mantenguin
les cunetes netes.

P.- I ara darrerament heu
tomat enviar sd.licrtuts?

R.- Si, aquí les tenc. He en-
viat una carta al Conseller de
treball, qui m'ha assegurat que
el nou projecte ja està fet i no-
més farta que l'aprovin els ajun-
taments. En el mateix moment
en vaig enviar una altra més pi-

cant a Ia Conselleria d'obres
públiques. No sé si d'aquesta
me tancaran, però... quan
l'arreglin podrem fer una festa
decarrerl

Mortes gràcies, esperem
que prest poguem anunciar Ia
festa en aquestes mateixes
planes.

Antoni Grau dimiteix com a
President de l'Assemblea
Local de Ia Creu Roja

Antoni Grau Gomis, farma-
cèutic, que regenta també una
òptica a Sóller, ha presentat
aquesta mateixa setmana Ia
dimissió com a President de
l'Assemblea Local de Ia Creu
Roja; càrrec que ha ostentat al
llarg dels quatre darrers anys.

EIs motius de Ia dimissió els
exposa Antoni Grau en un arti-
cle que puWicam en aquesta
mateixa edició. En línies gene-
rals, Grau explica que no comp-
ta amb el temps necessari per
dedicar a Ia Creu Roja i que,
després de quatre anys, ha es-
gotat les seves pròpies idees.

Antoni Grau esmenta igual-

ment Ia greu crisi econòmica i
pressupostària que atravessa Ia
Institució Benèfica a causa de to
insuficient ajuda que reb de
l'Ajuntament i malgrat tes apor-
tacions dels socis i d'attres so-
cietats focate. Rnalment, Antoni
Grau lamenta Ia manca d'un
dispensari en les degudes con-
diciones, i es queixa de que Ia
Creu Roja local realitza en
aquests moments certes fun-
cions que no Ii corresponen.

A partir d'aquest moment,
l'Assemblea local seguirà regi-
da per Ia mateixa Junta Directi-
va, era sota Ia presidència pro-
visional de Maria Vázquez.

L'AsssociaciodeReskJemsdePartaAngkisa(ESRA)comptaala
cofnarcadeS6iterambuns120associats

Residents de Parla Anglesa
donen 89.000 pts.

GabríelMercé

Dimarts dia 11 tengué lloc a
les dependències de Ia Creu
Roja de Sóller un senzill acte en
el qual el president de l'Asso-
ciació de Residents de Paria
•Anglesa (ESRA) Harry Marks va
fer entrega d'un taló per valor
de 89.000 pesetes que s'utilit-
zaran per a pagar un equip
complet de reanimació del tipus
oxidoc.

ESRA és una associació
creada fa cinc anys que funcio-
na arreu de l'Illa i està dividida
en varies zones. Concretament

Ia de Ia nostra comarca funcio-
na des de l'any 1986 y compta
ja amb uns 120 associats. EIs
seus objectius són per una part
ajudar en tot moment els resi-
dents estrangers i també fo-
mentar els llaços d'unió amb el
poblemallorquí.

Harry Marks va explicar en
un breu discurs que intentarien
continuar amb aquest tipus de
coUaboracbns en anys suc-
cessius, gest que el president
Antoni Grau agraí profunda-
ment donat que, en els quatre
anys que ha estat president,
tan sds ha vist quatre contribu-
cionsd'aquesttipus.
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FutbollllDivisió

El nou entrenador del SóMer, ve amb tes idees dares

BlEL TIMONER:

"VuII un Sóller amb una mentalitat més agresiva"
"La lliga serà molt difícil. Tothom haurà de sortir al màxim"

Toni Oliver

Des de el moment del
anunci del seu fitxatge, l'afi-
ció ha acollit molt bé Ia seva
incorporació al C.F. Sóller.
Hom recorda Ia seva brillant
etapa com a jugador al final
dels setanta. Des de llavors,
Timoner ha exercit d'entre-
nador enfront dels Pollensa,
CIDE juvenil, i l'any passat,
amb el Port de Pollença.
Davant Ia possibilitat de di-
rigir Ia Sóller, Biel no s'ho ha
pensatdospics:

—Tornar a Sóller es un
repte atractiu per mí. Es tor-
nar on me sentía com a ca-
sa meva. Se que això signi-
fica una gran responsabili-
tat. A Sóller, de jugador,
vaig disfrutar com a pocs
llocs. Esper i confii reeditar
aquells èxits, ara com entre-
nador.

—Segueix Timoner amb
el seu habitual i fàcil diàleg:

-La lliga aquest any, se-
rà una lluita molt difícil. Les
tres baixes de López, Sán-
chez i Alfons, les haurem de
intentar nivellar a base d'un
joc d'entrega col.lectiva. Se-
rà un any de trànsit plé de
dificultats, que intentaren
superar, Ja de sortida.

Fitxatges

—Com queda de moment
elcapftdd'attes?

-Be, s'ha de tenir en
compta que el club per re-
novar a qui ho ha fet, ha ha-
gut de fer un important sa-
crifici. De moment hem fitxat

Tomar a SóNer, es sentir-m« com a casa meva".
(FotoJ.Sampedro)

a Alfons del Santa Ponça,
que es comodí en defensa.
També pot actuar de mig de
contenció. Es tracta d'un

defensor versàtil, i el seu fort
és Ia regularitat. Aquesta
setmana, fitxam a un davan-
ter procedent del Igualada

de Ia Tercera catalana. Te
19 anys, i fé metre vuitanta
d'alçada. Fa el servei al Puig
Major. En definitiva, es cert
que hi ha hagut unes baixes
difícils de suplir, pel carisme
que teníen en Ia plantilla i
afició, pero tots plegats, in-
tentarem suplir-les, i per això
treballaré perquè Ia plantilla
sia una autèntica pinya en
totselssentits.

-Biel, tu veres l'ultim
partit de lliga (6-0 al Illenc).
L'aficionat es demana, veu-
rem un Sóller molt distint al
dels darrers anys?

-Si, totalment diferent.
No consentiré que el Sóller
camino sobre el camp. Hi ha
molta feine en noranta mi-
nuts, i n'hi ha per tots. Una
cosa tenc clara: tothom hau-
rà de sortir al màxim, a suar
Ia camiseta i el que vulgui
fer el vago, va ben llest.

—Segur que contaràs
amblacantera...

-I tant. La gent jove amb
jo, tendrà total recolzament.
He treballat sis anys en el
CIDE, i des de sempre, els
joves han tresmès il.lusió al
grup. Tots els joves, tendràn
les seves oportunitats se-
gur.

Quatre encontres

-Presentació, partits
pre-temporada?

—Començarem dilluns a
treballar. Possiblement, l'ac-
te públic de Ia presentació
tendrà lloc al cap d'uns dies.
En quan a partits, Ia meva
idea es de fer uns quatre
encontres a dins el mes

"No consentiré que el Sóller camini sobre el camp. En noranta mlnuts hl
hamottafekw, I pertots". (FotoJ. Sampedro)

d'agost, fet que es perfilarà
aquestsdies.

-Que diries Biel, en
aquest primer contacte amb
latevarecuperadaafictó?

-A Ia nostra estimada
afició, Ii demanaria una
col.laboració directe. S'ha

de canviar Ia mentalitat del
equip. VuII una mentalitat
que sigui més agressiva. Ai-
xò requerirà un període pel
qual deman públicament al
seguidor paciència, com-
prenció i sobre tot, col.labo-
ració.

LLIBRERIA

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

Renault 19.
Coche del año.

Porfucrza.

Jaime Fons

REPARAClONyVENTA
PUkNCHAyPINTURA
SERVKIODEGRUA

Comercial

FRANOSCX)
VWAS

Ventademotosy
bicicletas

C/.SantJaume,4

CALZADOS FITIS
GRAN SURTIDO

CABALLERO - SENORA - NINOS
VERANO

PuertoSóller- Telefono63 J178

PIZZERU CA'N PEP MOSSO
BAR PALMERAS

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

ANTONIO SOCDVS ENSENAT
FONTANERIA

INSTALACIONES Y REPARACIONES

C/.S.Jcime,19-4--1a. Tel.632135
SOUER(MaHorca!

Ca'INanu
C/.Moragues,16
TeIefono:632760

SOLLER^aUorca)

Dra*wria-
Eqportería

Margarita Capó
BibÜotti

C|. San Jaime, 36
Teléfono: 631074

SOLLER QiaUorca)

Antonia Cabot Tomas
A.P.I.

Placad'Espanya,2 - tel:.633843
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FutbollllDMsió Futbolinfantìl

Pilotades estiuenques

ToniOliver

-El començ de temporada s'atraca a passes de ge-
gant. Ja són un caramull, els equips que han començat els
entrenaments. El Sóller, ho farà en principi de forma oficio-
sa, entre avui i demà. La presentació però, es deixa per
una mica més endavant en quan els actes públics i també
s'aprofitarà per a presentar Ia colla d'equips de categories
inferiors, deponents del Sóller. No ens donarem compte, i
aviat ens trobaren davant un nou comença de lliga...

* * *

-Una lliga que es presenta a Tercera Divisió, su-
per-atractiva. Hi ha un grapat d'equips que s'han reforçat
d'allò més. Per exemple el Manacor, sembla que ha fet un
equip de Segona més que de Tercera. EIs seus reforços,

EnrtSóttef89-90,Nhauraabs«ncie8,p«t)tambéungrapa1òe
cares noves. (Foto: J. Sampedro)

d'autèntic luxe. El Peguera ha sortit a fer Ia pre-temporada
a Suïssa. Quasi rés! I el Pobtense, de Ia mà de Joan Qade-
ra, que voldrà fer vater Ia seva experiència. Tot això, sense
comptar els equips de les Illes germanes, enguany sis,
que sempre donen guerra...

* * *

-Parlant d'equips de Menorca i Eivissa, Ia cosa s'ha
redu'ft a sis. La renúncia del CaIa Millor a Ia Segonda B, ha
donat ocasió al ascens del Eivissa. Que bé!, Ara idó, els
desplaçaments s'ha redüft a tres per illa. Total: Catorze
mallorquinsalgrup...

* * *

-El que de forma sorprenent ha renunciat al ascens a
Tercera ha estat el Rafal, que vol seguir a Preferent. El seu
lloc, sembla que serà ocupat pel Cardessar de Sant Llo-
renç. Això, encara s'ha de decidir de forma oficial. També
hi tenen opció a aquesta plaça, els Margaritense i Alcú-
dia...

* * *

-Sembla decidida Ia reestructuració cara a l'any que
vé. S'amplia Ia Segona B a dos grups més, per Io que l'any
que vé pujaran dos equips directament. Però alerta, que
volen reduir els grups de Tercera a divuit, Io que en princi-
pi, es produirien tres ó quatre descensos. Pot ser una artre
temporada no apte per a cardíacs...

Sergi Cabrer també... al La SaIIe

"Vui aprofitar l'ocasió"
Joan-Antoni

El capità dels SS.CC. tam-
bé signà per Ia SaIIe. Al final
va refusar altres ofertes. EII i el
seu company Aguiló el se ru-
miaren molt i seguint els con-
sells dels seus pares es deci-
diren per els Sallecians.

No hem de descubrir en
Sergi, és un bon jugador, un
lliure amb personalitat i bona
tècnicaindividual, pot jugar a
diferentsllocs.

Li ferem unes preguntes
que ens respondé gentilment.

-Què t'ha fet decidir anar
alaSalle?

-VuII aprofitar l'ocasió per
si em puc dedicar a n'el futbol
eldisdedemà.

-Es important jugar a ca-
tegorianacional?

-Si, clar, és Ia màxima ca-
tegoriadelsjuvenils.

-Sembla que el primer any
actuaràs al juvenil B, com el
veus?

• -Be, perquè si pujes en el
Nacional tot d'una és un esca-
lómassagros.

-Què opinen els teus pa-
resd'aquest fitxatge?

-El meu pare està total-
ment d'acord. En canvi Ia me-
va mare diu que per fer el
pardal a Pakna em puc que-
daraSófler.

-Penses tomar a Sóller al
cumptirete18anys?

-Si, en cas de que no em
surti un equip de molta entitat
ambaspiracions.

-Com veus juvenils e in-
fantils per Ia temporada 89/90

La meva mara diu que perferes
pardalaPalma,esmillorquedara

SóHer

aSóHer?
-EIs juvenils els veig amb

ganes de participar a Ia nova
categoria i segur que queda-
ran dins els set primers. En
quan a n'els infantils serà molt
difícil Ia nova experiència, però
si es treballa amb serietat po-
den mantenir Ia categoria. Per
acabar vull donar tes gràcies a
n'en Miquel Bestard i desitjar
el millor a n'els meus com-
panysdelsSS.CC.

-Esperam que tinguis mol-
ta sort amb Ia teva nova expe-
riència i que el teu futur estin-
guiplagatd'èxits.

§© gjO@8@] dP(

"Seràdeveure..."
S'altre día varem anar
asoparaCanBestard
que és un bonic olivar
iningúhivafaltar

Hi havía tota sa plantilla
inclosos els entfenadors
ivajaunamaravella
que tenim dejug,adors

En Miquelet, es capità
an'en Paez entrenador
unaplacalientregà
en provad'admiració

Segons estic enterat
en Pep Carnicer regalà safreixura
i es gust encara me dura
de Io tendre que va estar

I no vull deixar d'anomenar
as'amic Rafel "Jaumeta"
que mos cuinà sa freixureta
i es dits mos varem llepar

Hi va haver un companyerisme
molt digne de resaltar
llàstima que al,lots amb carisme
sen'hagi hagutd'anar

I sa culpa no han tengut
d'aquesta desbandada
i si sa cosa no està calculada
sempre, qualcú hi surt fotut

Creis-me Io que serà de veure
seran es marcatjes que es faran
a López, Sanchez i Alfons
i tots ets altres que vendran
amb el Santa Ponçaajugar
talment que no pugui guanyar
i així poder demostrar
que el Sóller té moK de fons
i un equip mdt digne de resaltar.

WrH
J0TUL

Signe de qualitat

d@ya
FOTO-ESTUDI

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

CA'S CURIAL
DICK 10/^*0ItlNotJo
PLANTAS ~

INSECTICIDAS Y ABONOS S
C/. Capitán Angolata num. 7 %

Teléf.631607 S
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CALEFACCIÓ • BANYS
PISCINES • CUINES
ENERGÍA SOLAR •
ARTICLES DECORACIÓ

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

oficina 63 38 43

-
.

NUEVA DECORACIÓN
LAME

AMBIENT
OR MUSICA
E AGRADABLE

ABIER TO CADA NOCHE
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Motociclismo AHetisme

Puntuabte pd Cambnatde tes Bateare

Diumenge "VI Pujada al Puig Major"
Baix de l'organització del Mo- lutx, diumenge es disputarà Ia si-
to-Club Media MiIIa, amb el patro- sena edició de Ia "Pujada Motoci-
cini del Consell Insular de Mallorca i clista al Puig Major", puntuable pel
els Ajuntaments de Sóller i Foma- CampionatdetesBatears.

Tota l'emoció dd motociclisme, passat-dema al Puig Major

Joan

A pesar de no haver-se
feta pública a l'hora de re-
dactar aquestes línies
(diumenge vespre) Ia llista
d'inscripció, molt possi-
blement es superin els cin-
quanta participants, entre
es que es trobaran bas-
tants d'inscrits forans.

La prova a Ia que hi sor-
ten com a favorits en Jc-
sep-Lluis Angel (Honda),

en Mateu Riutort (Yamaha),
en Francesc Munar (Yama-
ha) i en Jaume Alhama (J.J.
Covas) es disputarà per to-
tes les categories, des de
50 c.c. fins a les motos
més grosses, passant per
les antigues (de més de
quinze anys, amb pilots de
més de trenta anys de
edat).

Com cada vegada Ia
cursa es disputarà amb
sortida des de el Creuer de
Fornalutx i arribada en el

Túnel Petit, fent-se dues
pujades (puntuant Ia
millor), a partir deles deu
del matí.

La Carretera del Puig
Major està previst que es
tangui a les nou del matí,
obrint-se damunt les dues
del capvespre. Per attra
banda demà, dissabte, es
disputaran dues pujades
d'entrenament, a partir de
les quatre del capvespre,
tancant-se Ia carretera a
lestresimitja.

MSTM4tn-mi-UI

SaSinia
ESPEClALlDADEN

ASADOS,MARISCOS
YPESCADO

fhyad'enKepk-POKTDfSOUiK
m. 633646

J.SASTRE
Reparacióny venta

de electrodomésticos.
Serviciooficial

FAGOR-ASPES
C/.deLaMar,157,bajos

Tel.630673

TRANSPORTES
MARROIG

Te/.: 032570
Argiles, 54

Diumenge es disputarà Ia Cursa Popular dels Estiradors

Victòria de Segui a l'Horta i clar domini
de na loli Martínez en infantils

Joon

Amb més d'una hora i mitja
de retard, damunt l'horari previst
per Ia Comissió de Festes, va
començar, el passat diumenge
dia nou, Ia "clàssica" correguda
populardeL'Horta.

MaI renaixement per aquesta
prova que feia dos anys que no
es disputava, i que çom Ia del
Port va destacar per Ia seva pc-
caparticipació.

L'organització, com de cos-
tum, va córrer a càrrec de Ia
Secció d'Attetisme del "Círcuto
Sollerense", comptant amb el
patrocini de Ia Comissió de Fes-
tes de Ia Mare de Déu de Ia Vic-
tòria.

L'itinerari a recórrer pels par-
ticipants era el següent, Bar
Ca'n Macià - Església de L'Horta
- Ca'n Reus - Ca'n Macià. En el"
que les categories d'iniciació,
benjamins i alevins donaven una
volta, els infantils dues, i les res-
tants categories quatre.

Domini absolut de na Iolanda
Martínez dins les categories in-
fantils, seguida d'en Jacint - Jo-
sep Vicens i d'en Jacint Vicens.

Les categories aquests foren
elsresurtants:

IniciaciòMasculi:
1.GabrielHemaiz.
2.AntoniMartinez
3. Jaume - Antoni Martorell.

Iniciació Femenina:
1. FrancescaPayeras.
2.CaterinaMora.

Benjamins Masculins:
1.AntoniPayeras
2. Joan - LJuís Casasnovas.
3.GuillemCHiver.

Benjamins Femenins:
1.SofiaLorente
2.MiriamSanchez
3.CristinaFiol

AlevinsMasculins:
1.DomenecMartinez
2.EugeniQuiros
3.FrancescRomero
4.LluisVicens

AlevinsFemenins:
1.MariaPayeras.

lnfantilsMasculins:
1. Jacint-JosepVicens
2.JacintVicens.

InfantílsFemenins:
1. Iolanda "loli" Martínez.
Cadets, Júniors, Veterans i

Sèniors varen competir conjun-

LaCureadel'Horta,unaattraa
afeojrataNargalNstad'enUorenç

SHM

tament, amb clara victòria abso-
luta pen Uorenç Seguí, que el
dissabte no havia aconseguit
classificar-se per les finals del
Campionats Absoluts de Pista
(finals que s'havien de disputar
el diumenge, coincidint amb Ia
celebració d'aquesta popular
sollerica).

Sortida mdt ràpida d'en Llo-
renç Seguí, seguit d'en Cristòfol
Castanyer, sortint en persecució
de tots dos en Manuel Martínez.
Aproximadament a mitja votta
en LJorenç aconsegueix deixar
en Cristòfol, partint en solitari i
augmentant poc a poc Ia seva
diferència.

A Ia segonda votta en Pere-J.
CoII va agafar en Manuel Martí-
nez, no obstant en Ia darrera
mitja vorta en Manuel el toma
deixar, classificant-se el primer
delasevacategoria.

En Llorenç es presenta en
solitari a l'arribada seguit a uns
cinquanta metres d'en Cristòfol.
En tercer lloc entraria en Manuel
Martínez -a uns setanta metres
d'en Cristòfol-, seguit d'en Pe-
re-J. CdI, en Paulí Aguiló i en
Josep-Ma. Coca.

Per categories aquestes fo-
ren les classificacions:

CadetsMasculins
1.JosepMa.Coca.
2.DidacCastillo.

JuniorsMasculins:
1.LlorencSegui

2.CristofdCastanyer.
3. SahradorCastanyer

Sèniors Masculins:
1.ManuelMartinez
2.Pere^J.Coll
3. PaulíAguiló
4.LlorencBota
5.JaumeColom
6.JordiAmau.

Veterans
1.JaumeAmoros.
2.lgnasiMarti.
3.NtcdauGarcia.
4.AveliVidal.
5. FrancescFerragut.

Diumenge to Cursa Popular
delsEstiradors

Amb sortida a les deu del
matí, passat demà diumenge,
començarà a Ia Raça dels Esti-
radors Ia cursa popular d'atle-
tisme, que cada any es ve dis-
putant en aquestes dates, amb
motiu de les Festes d'aquesta
barriada.

Las categories d'iniciació,
benjamins i alevins hauran de fer
un recorregutd'un quilòmetre.

EIs alevins e infantils dos qui-
lòmetres.

I les restants categories
quatre quilòmetres damunt el
recorregut tradicional.

X Cursa Popular Ciutat
deSóHer

Des de fa més d'un mes Ia
Secció d'Atletisme del "Círculo
Sdlerense" està trebaHant ar-
duament en Ia posta en marxa
de Ia Cursa Popular Ciutat de
Sóller, que aquest any arribà a Ia
seva desena edició.

La data de l'esdeveniment
és el tretze d'agost, amb sortida
a les nou i mitja del matí.

Les categories d'iniciació,
benjamins, alevins e infantils
sortint de Ia Raça de Ia Consti-
tució donaran Ia votta per Ia Ra-
çad'Amèrica, tornantalaRaça.

Les restants categories faran
el recorregut tradicional Sóller -
Port - Sóller, amb un recorregut
de8,9quilometres.

Hi haurà medalla i diploma
per tots els finalistes i trofeu pels
quatre primers de cada catego-
ria.

Anim, comença a entre-
nar-te!.

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

Embutidos Aguiló S.A.
CASAFUNDADAEN1900 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)

MUEBLES CASTANER S.A.
CASA FUNDADA EN 1865

C/. VICTORIA, 7 - TeI. 63 1195 (Oficina)
C/.SALLUNA,26-Tel. 630107
C/.BATACH,12
C/.SANJAUME,21

07100SOLLER(Mallorca)

Ca9n
BM

FERRETEmA
Armerìa

Luna, 12
Tel.630447

SOLLER
(Mallorca)

<<M PoV

Sb FUSTCRK

* MOBLE MALLORQUI
ANTIC

*FUSTERIA

TALLERlEXPOSlClO:

CAMICASJURAT

TEL.6331 16
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ANUNCIS CLASSIFICATS

tabilidad). Interesa-
dos Uamar aI teléfo-
no63.28.49.

EN SOLLER1 SE AL-
QUILA local muy
céntrico apto para
despachos o vivien-
da. TeI. 63.01.25 y
63.12.17.

SE PRECISA SEÑO-
RA que sepa coci-
nar y realizar traba-
jos de casa. Agosto
y septiembre. Tras-
ladarse a Lluc Alca-
ri. 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 WINSDURF
para principiantes,
con dos velas. Pre-
cio: 20.000 pts. TeI.
63.34.35.

SE NECESITA
DISCK - JOCKEY Y
PORTERO para Dis-
coteca Altamar y
SaintGermain.

ES DONEN CLAS-
SES DE REPAS
D'EGB y BUP (Lle-
tres). TeI. 63.08.09
(Dematins).

VENC TAULA DE
SURF1 "Vinta-2'95" i
dues veles ^Jeylpry"
de 7,20 m. i. "F-21"
de5m.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. Pagam al
comptat. Antiguitats
Antoni de Sa Coma
Qeroni Bisbal). Ca-
rrer del Vicari Pas-
tor, 9. TeI. 63.08.65 i
63.07.68.

SE DAN CLASES DE
E.G.B. Y FORMA-
CION PROFESIO-
NAL DE 1er. GRA-
DO (Cálculo y Con-

NOETQUEDISACASA.
VINE A APRENDRE A NAVEGAR

PASSA-T'HOBE
WDWMHF-VELA

PORTDESOLLERALAPLATJADTNREPIC
ESPORTESCOLASESTW89

FEDERACIOBALEARDEVELA
AJUNTAMENTDESOLLER

CONSELLERW D1EDUCACIOI CULTURA
DIRECOOGENERALD'ESPORTS

ßesfaWanfc-tifuco
I . r~^

wtaHXKS&yuaa&
.630792-&OLLltt

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Telefono63Ol 32

SontJaume, 7- Telefono63 1286
FABKICA: llleta. 48-Ca'n Tabalet- TeI. 63O651

Gelateria
CAPRI
PlazaLaTorre

PUERTODESOLLER

VIDEO
CHARLIE
FrenteMercado

C/. Colón

633456

Ens telefona una persona preocupada pel tema de l'Ora-
tori de Santa Catalina, i el seu estat lamentable. Proposa que
es faci una col.lecta pública per arreglar l'actual estat de
l'edifici.

Les motos aparcades davant Can Mameres fan nosa i
poden provocar accidents. Així ens ho diu un home que
passa moltes vegades per allà i resulta que les motos apar-
quen davall l'acera i els cotxes quan giren no tenen lloc per
passar i pujen damunt Ia de l'altra costat. Així, a una banda i
a l'altra, Ia gent que circula pel carrer perilla tant damunt
l'aceracomcaminantperdamuntrasfalt.

Un homo es queixa de que a l'església, quan hi ha un fu-
neral i Ia gent ha de passar a consolar, molta gent que no
s'asseu als bancs entra per Ia porta d'enmig i no respecta
l'ordreacostumat.

Així, hi ha gent que se cola i no fa coa, i passa aviat sen-
se esperar tom. Ens afegeix que un que ocupa un càrrec
municipal i que és moft att també fa això, i és una actuació
moKpocètica.

Veupopular

Quinautilitatliveu
alaBasedelPort?
(3)

-Toni MARTiN. Confeccions
"Cap ni una. S'ha de llevar, de cop, immediatament. No-

més serveix perquè els oficials venguin a passar de franc les
seves vacances. Es una vergonya".

-MilagrosaRULLAN. Alimentació
"Utilitat?, cap ni una. Al manco abans, quan hi havíen

soldats i oficials, donaven vida al poble. Ara, i més en els
temps que estam, no te cap sentit ni raó de ser".

-Antoni RULLAN. CaIa de Deià

"Una utilitat nul.la. Tan sols s'empre per estiuetjar un
grapat de privilegiats. Aquests terrenys, ja haurien d'estar
tomatsalpoble".

MARCUS
Carpintería
ymuebles

CampLlarg
Teléf.630281

DEIA
BAR-RESTAURANTE

FRANCISCO ARBONA PUIG

FelipeBauza,num. 1
Tetóf.639260
DEIA|Mallorcal

JVTOr>AS CARM[EN
Av. Cristobal Colón, 3

(Enfrente Mercado Municipal) - SOLLER

MCIO CURSO CORTE Y CONFECCIÓN, SISTEMA
MODERNO, CURSO DE PLAZAS LMTADAS.
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Esunacosaqueslhallumnoseveuç
Com cada any, el dissabte vespre vaig baixar al

Port per a veure Ia Processó del Carme, amb tes antor-
xes a l'arena, els llums apagats, les barques que avan-
cen lentament per Ia badia,... però tot em va sortlr fora-
dat.

Per començar quan baixa amb el meu MOTORINO
vaig trobar una gran caravana de cotxes, motos i vehi-
cles de tracció animal i des de Can Jaume Fons fins
que no vaig aparcar al Port no vaig passar dels 20
kms î. i fins i^tot em vaig haver d'aturar espesses ve-
gades.

En arribar vaig anar corrents cap al MoII Gran i vaig
veure com arribaven dues o tres barques... havia fet
tard... però no veig veure res més. I resurta que per
veure aquesta processó s'han de tenir els llums apa-
gats; però les faroles NEW LOOK estaven ben ence-
ses, així que no vaig veure Nl UN PkJO. EIs nostres
amics els hotelers i els militars sí que els apagaren, pe-
rò el nostre Ajuntament no.

Va ser així que, a més de fer tard no vaig veure ni
les antorxes; tan romàntiquescom són. Totfotforadat.

Dignissimes autoritats:
Voldria aprofitar l'ocasió que em facilita aquesta

secció per fer una proposta a l'autoritat que corres-
pongui en aquest cas, i és Ia de pagar els arbitris, im-
posts, muKes, etc. amb espècies. M'explicaré:

Vostè sabrà que els pagesos no cobram uns sous
extremadament elevats. Artres persones tampoc. Es
així que proposaria que es pogués pagar Ia taxa dels
fems ajudant una sèrie de dies a l'any a menar el ca-
mió, pagar l'impost de circulació tapant els clots del
meu carrer, les muftes deixant Ia meva VOfTOURE als
municipals que tenen Ia seva amb pana, els imposts
d'hisenda fent de peó a les obres del poliesportiu, al fu-
tur local de Ia tercera edat o al BUP..., etc.

Amb aquest sistema (voluntari, és clar) crec que tot
podria anar un poc més rapid i tot estaria millor (Ia but-
xaca).

Déu el guardi a Vostè per molts d'anys.
El gustde Ia pedra soHerica.
El dimarts d'aquesta setmana anava pel carrer Nou

Cap amunt a peu (tenc el MOTORINO foradat perquè
vaig trobar un clot) així que venia un autocar de front i
vaig pujar a l'acera. I com que l'acera és torta, Ia pedra
és llisa, les sabates que duia eren noves i no estic molt
avesat a caminar, vaig fotre de morros en terra i de poc
que aquell bitxo d'autocar amb els 60 touristes no em
trepitjaelspeus.

Esper que les obres que diuen que han de comen-
çar acabin abans que tomi foradar i que les aceres si-
guin planes i no patinin tant Qa no deman que siguin
amples); perquè riurieu si ara em vessiu pariar amb els
morrosqueduc.

ANDRES GIL GARAU
GESTOR ADMINISTRATIVO

SUCURSAL GESTORIA DE SOLLER

GESTORUL ADMINISTRADA
SEGUROS SOCIALES

ASESORM FISCAL Y CONTARILIDAD
EsBorn,5-Entrlo.
Telefono 630580
SOLLER

Avda.Argentina, 18-Entrlo.
TeI. 288612-288616
PALMA

SPORT CLUB
Físiaxulturisme

Aeròbic
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del6,30a22,30hs.

Nova activitat: Sevillanes
dilluns, dimecres i divendres

del9,30a20,30hs.
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Port Obres

irgendelCarmen
M.A.Feijóo

El pasado día 15, víspera
de Ia Festividad de Nuestra
Señora Ia Virgen del Carmen,
Patrona de Ia Armada Españo-
la, se celebraron en el Desta-
camento Naval del Puerto de
Sóller los actos que anuncia-
mos Ia semana pasada.

Sobre las 21'15 h., tras
cantar Ia Salve Marinera, se
ofició una misa para todos los
asistentes y concelebrada por
dos sacerdotes. Presidieron
las autoridades militares, que
por cierto el número de los
mismos fue inferior en compa-
ración a años anteriores.

Tras finalizar Ia misa y
después de unas salvas de
fusil realizadas por un grupo
de marineros, Ia imagen se co-
locó a bordo del Fortunata II,
quien, acompañado por dos
golondrinas, realizó una tímida
y corta procesión por Ia bahía
del Puerto para enseguida
volver a atracar frente al edifi-
cio principal del Destacamen-
to. Antes de devolver Ia ima-
gen a su lugar correspondien-
te se entonó de nuevo Ia SaI-
veMarinera.

La imagen de te Virgen del Carmen viajó a bordo del "Fortunata II" en una fiesta con poca colaboración de
k>sparticutares

Como anécdota, diremos
que en el muelle principal se
encontraba amarrado el pa-
trullero de Ia Armada P-14
Ordóñez, y que a Io largo de
Ia bahía se colocaron unas

300 antorchas. No se apaga-
ron las luces de los edificios
(tan sólo se hizo zona oscura
en el muelle y zona comercial)
y el acto quedó deslucido al
no contrastar las referidas an-

torchas. Un comentario reco-
gido una vez acabados los ac-
tos hace referencia a Ia espe-
ranza de una mayor colabora-
ción por parte de todos en los
añosvenideros.

E!diadelConcert,esrecaptarenfonsenbeneficidelaMostra

Diumenge es celebrà el XXVI
concert del Torrent de Paréis

Jaume Casasnovas

Un any més el Concert del
Torrent de Pareis va atreure a
més d'un mil.lenar de persones;
turistes i illencs; cap a aquest
immens escenari de música,
paraula i natura. La paraula fou
posada per Josep Zaforteza,
magistrat i president honorari de
"Sa Nostra", que destacà en el
seu pregó personatges com CoII
Bardolet, iniciador l'any 64
d'aquesta fecunda mostra, o els
mateixos interprets i organitza-
dors que fan possible aquesta
trobadaanual.

De Ia música, com sempre,
se n'encarregà Ia Capella

Mallorquina, baix Ia batuta del
seu fundador, Bernat Julià, que
interpretaren, entre altres, obres
de G.F. Haendel, G. Verdi, F.
Schubert, L.V. Beethoven, per
acabar amb Ia insuperable GIo-
ria Patri de F. Mendelsohn.
Actuaren com a solistes Mercè
Riera, Roser Amengual i Fran-
ciscà Borràs. Una vegada aca-
bat el concert, el públic no va
permetre que el eor es retiràs
sense interpretar, Ja fora de
programa, La Balanguera.

La natura era el metaix
escenari. El torrent simbolitza de
forma esplèndida un dels millors
valors mallorquins: el paisatge,
el cual combina perfectament
amblabonamúsica.

Terceraedad

Fallece Ia excursionista
TeresaUrgell

José Mora

El jueves pasado, tal como
estaba previsto, salieron dos
autocares de excursión hacia
Sencelles, con visita obligada
al Convento de Ia Venerable;
luego hacia Sant Joan y Puig
de Ia Consolació, donde Ia
Tercera Edad de dicho pueblo
nos estaba esperando y tenía
preparado un ágape-obse-
quio en reconocimiento de
amistad. La siguiente estación
era en el Restaurante "El Cru-
ce de Vilafranca", donde
comimos y lugar en el que nos
acogen con mucho cariño.
Finalmente estaba previsto ir
a Palma, por Ia tarde, para
visitar "lberna Bonsai", con Ia
idea de admirar este cultivo.

A las 8'15 h., tal como se
había planeado, iniciamos Ia
excursión, contentos y prepa-
rado para pasar un día agra-
dable, pero Ia adversidad se
cebó en nuestro grupo.
Momentos después de Ia
salida, una compañera de
excursión se sintió indispues-
ta y tuvo que ser reintegrada
a su domicilio gracias a Ia
buena voluntad de unas Her-
manas de Ia Candad que

regresaban a Sóller. Teresa
Urgell Castelló, Ia indispuesta,
fue acompañada por su con-
suegraSra.Reynés.

Los demás compañeros
seguimos el viaje hacia Sen-
celles. Una vez allí, después
de rezar una salve a Ia Vene-
rable, telefoneamos para inte-
resarnos por .el estado de Ia
Sra. Urgell y, con sorpresa
nuestra, nos enteramos que, a
los pocos momentos de llegar
a su domicilio, había fallecido,
después de haber recibido los
SantosSacramentos.

Hubo una gran consterna-
ción en el grupo y se tomó Ia
decisión de dar por terminada
Ia excursión y volver a casa.
Todos los excursionistas se
personaron en el domicilio de
Ia difunta para hacer testimo-
nio de condolencia y enviando
uncentrodeflores.

En resumen, fue un día
triste y muy difícil de olvidar.
El Presidente Josep Mora
agradece las atenciones del
restaurante y de Autocares
Repic y Ia decisión de los
excursionistas de regresar a
Sóller, demostrando una vez
más su civismo. Reciban los
familiares de Teresa el pésa-
medelgrupo.

lniciadala reforma dela PiacadeIs
Estiradors

p.p.

"Si no hi ha res de nou, esta-
rá acabat abans de començar
tes festes de Ia barriada".
Aquesta fou Ia reábosta que
ens donà el responsable de
l'empresa "MiIIs y Ferrá", que
realitza les obres de deforma de
Ia Plaça Estiradors, quan Ii de-
manàrem quin temps durarien
elstreballs.

L'operació de reforma, que

guts amb el nom de "adoquinat
francès". Seguidament es nete-
jarà amb aigua a pressió i s'es-
tendrà una capa de matèria an-
tiporosa. Sobre el trespol, es
deixaran dos corredors de pe-
dra, des de les escales d'accés
fins als bancs de pedra que es-
tan adosats a Ia paret.

Al mateix temps, Ia Brigada
Municipal refarà par del paretó
de contenció, que es troba
lleugerament incli nat per l'acció
de les arrels dels arbres dels

La fesonomia de Ia Plaça del Estiradors quedarà notablement modificada

començà dilluns d'aquesta
setmana amb Ia retirada dels
objectes metàl.lics del parc in-
fantil allà instal.lat, consistirà
bàsicament en Ia substitució
del trespol de terra per un altre
més dur, més estètic, i més fàcil
denetejar.

Tot plegat, es col.locarà un
trespol de formigó, sobre el
qual es situarà una capa de ma-
terial dur "Boma nite", del ma-
teix color de Ia pedra, sobre el
qual es gravarà, amb un motllos
especials, uns dibuixos cone-

Accident

voltants.
L'acondicionament del tres-

pol és només part de les obres
de reforma de Ia Plaça que, en
conjunt, preveuen també Ia re-
habilitació de Ia font i Ia cons-
trucció d'un cercle de pedra
amb bancs.

El començament de les
obres ha estat rebut amb molt
d'entus/asme per part dels ha-
bitants de Ia barriada, que
veuen com un dels desitjós
més cobejats dels darrers anys
es farà ben prest realitat.

Quasi 20 hores costà treure un
feritdel'Entreforc

ToniValls

Eren aproximadament Ia
una del migdia quan el súbdit
estranger Jrone Meker, metge
de professió, retgirat per Ia pre-
sència d'una cabra salvatge,
perdé l'equilibri i caigué dins el
Torrent de Pareis des del
camí, aprop de IEntreforc A
conseqüència de Ia caiguda,
sofrí una luxació de cadera que
I ' impossibilitava de caminar.

Immediatament, el seu
company d'excursió donà avís
al servei de Ia Creu Roja ins-
tal.lat a Ia Cak>bra, des d'on es
cridà als voluntaris de Ia secció
de muntanya de Sóller, i a Ia

Guàrdia Civil, al mateix temps
que se sol.licitava Ia presència
d'unaambulància.

A causa de Ia dificultat del
terreny , l'accidentat hagué de
ser pujat en camilla fins a Ia car-
retera, quan Ja era de nit, amb
ajuda de llinternes. La part més
feixuga correspongué a les for-
ces de Ia Guàrdia Civil, amb el
capità Jaume Barceló al front,
i als membres de Ia Creu Roja
de Sóller. CaI remarcar també
l'ajuda de Cinto Marquès, pro-
pietari del Restaurant d'Escor-
ca. Una vegada arribat a Ia car-
retera general, fou introduït dins
l'ambulància i transportat fins a
Ia Policlínica Miramar, on quedà
ingressat.
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OBJECTES DE REGAL
CERAMN)HES

LLISTES BE NOCES

AntonlaSegul
Depilación
Pedicura
Manicura
Masajes

Limpiezas

EL JUGUETON
Niños, podrels encontrar

muchas chucherías y
juguetesbaratos.

C/. Moragues, 6

mobles mora
FABRICAlEXPOSlClO:

CARRERDESAMAR,4,5i6
BAUZA,14

TELÈFON630275
07100 SOLLER - MALLORCA

Floristería

Paradis
Bonsaisy
accesorios

EsTraves,s/n-Tetf.633174
07108PortdeSoMer.

ESTffiADORS
Carnicería-
Charcuteria

C/.Pastorn.44

L'AJUNTAMENT MFORMA:
BIBLIOTECANDNICIPAL

La Biblioteca Municipal estarà oberta de cara al public
apartirdelproperdUlunsdia24.L'horariseraelseguent:

-De Dilluns a Divendres des de les 17'30 h. fins a les
20'30h.

-ElsDissabtesdesdeles 10,OOh.finsales 12'30h.

SERVICIONUNICIPALRECOGIDADEBASURAS
El próximo martes dia 25, festividad de Santiago Após-

tol, no se reali/ara recogida de basuras.

SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE FENS
El proper dimarts dia 25, festa de Sant Jaume, no es fe-

rà recollida de fems.




