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VERGONYES SOLLERIQUES
ja es sap. Ara bé, hi ha fets concrets que
clamen al cel. Avui donam tres exemnles

Redacció

Que és difícil que tot vagi damunt rodes, i
més en un municipi carregat de problemes
de infraestructura i sobre tot, econòmics,

clamen al cel. Avui donam tres exemples
del que de cap manera es pot consentir ni
un dia més. Podríem pariar-ne de morts
més, pero per avui, començarem amb els
que segueixen acontinuació:

EL DEGRADAT PORT DE SOLLER

Lo de b imatge estiuenca
de Ia nostra badía passa de
pinyol vermefl. Quan es decidi-
ran tes nostres autoritats, a
agafar el bou per tes banyes, ¡

plantejar-se de una forma le-
galment seriosa, el retomament
dels immensos terrenys de Ia
infrautilrtzada Base Naval al
pob!e?. Lo més tràgic és que

les nostres platges ja surten en
lletres vermelles d'alarma, en el
cada día més seguit TefeTex-
to", com unes de les més con-
taminadesdetotelpaís...

UN TORRENT, O UNA JUNGLA?

El tema de l'abandó dels
nostres torrents passa també
de mida. L'Ajuntament diu que
correspon a Obres Hidràuli-

ques, i aquests, a {'Ajuntament.
I així es van passant Ia pilota.
L'actual imatge no pot ser més
degradant i a Ia vegada perillo-

sa. Déu ens lliberi d'una tra-
muntanada de tardor, perqune
si no, tots nedaríem, i de quina
manera...

UNA BARRICADA PEL BESTIAR

La permanència de Ia ja
famosa de Ia plaça Consti-
tució Gust davant l'Ajunta-
ment), demostra el nivell de
sensibilitat dels que hi ha

justa a darrera. Es evident
que aixó és tolerable per
exemple, en una Fira animal,
tipus Sineu, per a guardar el
bestiar. Però mantenir-ho

com a "catifa" de les Cases
de Ia ViIa, ens sembla abso-
lutament intolerable, a dins
qualsevol nivell mínim de
sensabilitat.

Política

A l'espera de Ia resolució del comité local

Tots volen esser d'Unió Mallorquina
Des de fa una setmana Ia premsa i Ia TVB ha in-

format del moment polític que es viu dins l'ajunta-
ment de Sóller, i concretament de Ia crisi intema que
pateix Unió Mallorquina a Sóller. D'aquesta crisi se'n
parla a nivell de carrer, els mitjans de comunicació
n'estan interessats, se'n senten els esquitxos dins
l'ajuntament mateix, i els regidors no deixen de co-
mentar-ho. El tema està que crema, i Ia situació no
s'aclareix encara, i persones relacionades amb el
cas comenten públicament que Ia situació no pot du-
rar.

M.l.

Per aclarir les idees i posar
en clar el que està suuceint
hem parlat amb quasi tots els
regidors d'U.M. que formen
partdelconsistori.

La setmana passada, els
militants de UM / es
reuniren arr. .'>nt
de Mallorr T
aquests -res
del pa*n pi- . car-
ta on es demanava que es re-
tiràs Ia confiança al batle. El
president, no considerà positi-
va aquesta postura, i sol.licità
als sollerics d'UM que s'esfor-
çassin en tirar endavant junts.
Aquesta resposta no fou ben
rebuda pels militants que ha-
vien fet Ia proposta i que tam-
bé havien denunciat actua-
cions incorrectes que havia fet
elbatle.

De llavors ençà morts co-
mentaris s'han sentit: el pas
de cinc regidors al Grup Mix-
te, Ia retirada de confiança del

EIBatleanomena
unassessorjurídic

personal

L'advocat Mateu
Canyelles serà el nou
funcionari d'ocupació
que acomplirà les fun-
cions d'assessor juridic
personal del Batle. El
nou funcionari, a més de
les funcions purament
assessores, estarà tam-
bé a disposició de tots
els membres de Ia Cor-
poració, i no es descarta
que pugui dedicar part
del seu temps als grups
municipals de Ia mino-
ria.

Mateu Canyelles
s'incorporà al seu lloc de
feina Ia setmana entrant,
i el seu horari de treball
serà de 9 a 13 hores del
matí, els dimarts i els
dissabtes.

El nou assessor
substituirà a Franciscà
PoI, advocada contrac-
tada per Ia Corporació
en qüestions d'assesso-
ria jurídica, que ha exer-
cit Ia seva funció al llarg
de Ia present legislatura.

batle, possibles pactes de
part de Ia majoria amb l'oposi-
ció...

Hem pariat directament
amb quasi tots els regidors
d'U.M. que ara formen part del
consistori, i ells ens han expli-
catlasrtuactó.

El batle, Antoni Arbona
ens explica que tot el que es
paria, no s'ha confirmat per
escrit. Confesa que a les reu-
nions s'han dit coses com: "si
aquest senyor queda jo me'n
vaig", però aquesta situació no
ha passat d'això. Voldria que
Unió Mallorquina de Sóller, ell
incluit, fos consequent i que Ia
situació no passàs d'esser un
comentari.

Antoni Valcaneras veu Ia
situació com una cosa normal
que sd passar sovint a tots
els grups, igual com passa al
matrimonis quan un de Ia pa-
rella enfadat diu "me'n vaig i
no tomaré", que de veritat no
ho fa, i que per això no deixen
d'esser marit i muller. Perso-
nalment es defineix com una

persona que sempre s'ha
mantingut fidel al partit, i així
seguirà.

En Miquel Puig, reflexiu, no
nega els problemes que te-
nen, i per aixó vol pariar amb
el Comité local i amb el vice-
president d'UM, per prendre
decisions ben pensades si és
necessari. Es considera un
membre amb Ia ideologia del
partit ben assumida, però no
descarta el fet d'haver de for-
mar una "Untó Mallorquina
bis". La retirada de confiança
al batle, serà, per ell, una con-
seqüència, una altra possibili-
tat per sortir del problema.

Artres regidors ens han
adreçat a Amador Castanyer,
com a portaveu de Ia postura
crítica. El segon batte, ens
explica que tot aquest as-
sumpte està pendent d'una
reunió del comité local que es
farà prest. Segon ell, les di-
vergències que hi ha entre els
regidors d'UM, no són ideolò-
giques, no són a nivell de par-
tit, sino que són motivades
per les irregulars actuacions
del batle. Ens reafirma que
cinc regidors posren en conei-
xement del Comité local
aquesta negativa conducta
d'Antoni Arbona, i que ara
s'està pensant Ia solució, i
afegeix que les distintes op-
cions que es prenguin, estan
supeditades a Ia disciplina del
partit.

Així estan les coses. EIs
canvis poden produir-se prest
però en el moment de redac-
tar aquest article el comrté lo-
cal encara no s'ha reunrt.

ENAQUESTAEDICIO

- LaproblemóticadeLlucAlcarí
- AndreuPons, entrevistaatomba

oberta
(Pags. centrals)

ESPORTS:

- Exit de participació a Ia Pujada al
Puig Major de motos

- Entrevistes als dos nous jugadors
delC.F. Soller> Alfonso iNova.

Jaime Fons

Audi
REPARAClON y VENTA

PLANCHA y PINTURA

SERVICIO DE GRUA
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AGENDA
Avui

perTomeu Rosselló

28 dejuUddeM989,
Dwendres

Santa Catalina Thomàs de
Valldemossa.
Demà, Santa Marta, patrona
detehostaters.
Diumenge, Sants Abdó i
Senen,martirs.

COSTUMARI

Mailorca i Ia sentedat no
acaben de llgar. TaI votta els
maUorquins siem gent de fe,
però en llurta contínua entre
virtud i pecat, on sembla
que aquest úftim duu tes de
guanyar.

La santa maHorquina per
excel·lència és Santa Catali-
na Tomàs, que segons Ia
creença popdar assolí un
lkx als attars mercés a Ia
seva tossudesa en resistir a
tes temptacions que Ii para-
va en Banyeta verda, qui feia
hores extraordinàries sense
declarar per pervertir a Ia
monjavalkjemossina.

Sorteigd'ohirdijous,
dia27dejuUol

8 12 17
28 34 36
-Comp. 15-

Dfru*27.IuBoL........19.998
Dimecwe,26-JuboL..79.806
Dimarts,25-IuuoL.....72.816

DiDuns,24.JuBoL......98.491
DtondrM,21-Jutiol

14.730 (Serie 086)

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Pesjuliol,
lagarrova

esposadol

Joan Puigserver

Temperatures

Moxima:34,2dia23.
Mínima: 15,6dia 19.

Dissabte vespre, dia 22, durant quatre hores,
tornàrem patir el vent calent de Xaloc, pro-
duint-se altre cop l'efecte Foehn amb una pujada
de temperatura que a les 23 hores arribà els 34
graus.

Per altre part, Ia nit del diumenge al dilluns va
ser molt xafogosa amb una sensació de calor
extremada. El motiu, aquesta vegada, no va ser Ia
temperatura, (Ia mínima devallà fins el 23'C) el
causant fou Ia humitat perquè gairebé durant tota
Ia nit es va mantenir al voltant del 90%.

Aquest mes Ia garrova comença a madurar.
Enguany, després d'aquestes ventades no n'ha
quedada molta, però Ia qu'ha surat ja ha iniciat el
canvi de color. Ja ho diu l'adagi popular: Pes
juliol, lagarrovaesposadedoi.

PUNTSDEVENDA

Sóller: EstancdeRaça.
Ca'nGodo.
Ca'nPereUuc.
Ca'nCatetayud.
Calabruix.
Ca'nMiquelUauner.

L'horta: ComestiblesVidal.
Port: QuioscLorente.

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

Aviso
HORARIS C
DE L'ECUS

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

seclesials
E CELEBRACIONS
RISTIADOMINICAL

KSHIE

19
20
20

20
20
19
19

HMMHMf

PMOK

7,30 10 19
12 19
10

18,30
9

10 20
10,30
10,30 19

9 12 20
18

Serveide
benzinera

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

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

Veu de Sófler
C/ Lluna, 53, baixos. TeI. 63 34 56. CIF. EO7431 166

D/pawfLega/.PM5731989
EdHv. PremsaUiure, C.B.

*nprimaur:Editora Balear, S.A.

Directm: Jaume Casasnovas
C^vwdtoRectocciacHacidPerez(Local)iToniOliver(Esports)

CoUaboffdofKJoan Castanyer, Joan-Antoni Castanyer, Miquel
AngelFeijóo(Port), MiquelGual,AntoniJover, FrancescLorente,
Gabriel Mercè, Joan Oliver, Maria - kjnàsia Pèrez, Joan Puigserver,

Bartomeu Rosse*o, Antoni Ruflan, Antoni SociesyPere Pérez.

Disseny. Ernest Forteza
Fotògraf» Guillem Deyà Jesús Sampedro

NotadeSocietat
El passat dia 15 de juliol, es

casà el batle de Deià, Francesc
Sates, amb Ia gentil i bella sen-
yoreta Catalina Vicenç Pizà. La
cerimònia es celebrà a Deià, lloc
paradisíac. La jove lluïa un ele-
gant vestit blanc, estil "Sissí
Emperadriu*, que estilitzava Ia
seva figura. Quan sortiren de
l'esglèsia de Sant Joan un
cabriol, engalanat amb gladiols
blancs, esperava a Ia jove pare-
lla per a acompanyar-tos al Port
de Sóller. Darrera Ia carrossa,
els acompanyants dels noviis
formaren un seguici que, ate-
grement, feien buHa dels cotoris-
tics globus que ornamentaven el
cotxe amb el que havia pujat Ia
novia. Obsquiaren als familiars i
amistats amb un bon sopar.

Registre Civil

Sóller

Naixements:

•-Maria Beatriu, filla de Pedro
Miguel Arbona Darder i de Antònia
Albinana Burgos. Nascuda el 16 de
Juliol.

Defuncions:

•Guillermo Alcover Aguiló, mort el
18deJuliol,56anys.
•José CoII Rotger, mort el 21 de
Juliol,85anys.

Actes de Ia setmana

^•CONCERT de flauta i piano, a càrrec de Gundel
Deckert i Mathias Perl. Obres de Mozart, Reinec-
ke, Martin, Dutilleux, i Franck. Divendres 28 a les
21,30hs.aSonMarroig.
*CONCERT de llaud a càrrec de Hugh Sandi-
lands. Obres de Weiss, Bach, Mouton. Diumenge
dia30al'esglesiadeDeiaales21,30hs.
*EXPOSICIONS de pintures de Elna Ernest a La
Residència, de Vestits, ormejos i instruments
mallorquins a Can Dulce, i de Nofre Fuster al
CasaldeCultura.
*>PLE EXTRAORDINARI de l'ajuntament de
Sóller. Dissabte migdia. Punts a tractar: Taxes de
Ia recollida de fems, Adjudicació de Ia recollida
de fems a una empresa privada, Prolongació de
l'emisari submarí.

Passatemps

CALCUL-GRAMA
Descobreix els números que falten perquè els resurtats

dels costats siguin correctes.

EMBULLDELLETRES
1.OFLTUB

Joc olímpic

2. AMGRFIO
Insecte himenòpter

3. ERAFSA
Figura geomètrica

4. TEGLAO
Vaixelldevela

5. UGINEU
Mamífercamívor

6. PITETLE
Mitjàd'informació

Serveis

AjuntarentdeScter 630200^204
OfcinaMuncipaldelPort 630101
AjurtarentdeFomaUx 631901
AjuntamentdeDeé 639077
JutjatdeSoter 630348
Nofcré 632611
Rectoria 630602

PofcBMunicipa 630200
PofeaMunicipaRJrgències 633721
GuàrafeCivi 630203
Bombers 632500

Uníat&rito 633011
CreuRoja 630845
MetjedeGuarfa(Avisos) 633721

Mercat -. 630231
Escorxador 630561
Cemendri 631429
Restíenaattspici 630777
Depuradora 630842
Correus 631191
ilGas',s.a. 630128
SetveiFunerari 630805
ilGas's.a(averias) 630198
•BGas-s.aOJrgències) 631108
LocutoriBrïaraix 630017
ObresdePort 633316$9

A.S.C.P.(Ca'nDufce) 632421
CrcUoSoterense 631206
LaUrión^aBoígueta1 630163
DefensoraSoterense 631556

FerrocarrideScter 6301»
QaïarcosAzute' 630170
CiaTramontana' 632061
ParadaTaxisísPort 631384
ParadaTaré-Sóter 630571
PaadaTaxis-SaTorre 631379
AutocarsUompart 202125
AutocarsScfer 632821
AutocarsRepc 630567

Mn*&jfcK 08,00 - 10,40 - 13,00 -
15,15-19,45
5tthrAtnr 06,45 - 09,15 - 11,50 -
14,10-18,30(21,OODiumengesiFestws)

Stifcr4ort05,55 - 07,00 - 08,00 - 09,00
-09,30-10,00-10,30-11,00-11,»-
12,00 - 12,» - 13,00 - 14,00 - 15,00 -
15,» - 16,00 - 16,» - 17,00 - 17,» -
1755 - 18¿0 - 19,00 - 20,00 - 20,45 -
(21,OODiumengesiFestius).
florl·&Het 06,20 - 07,» - 08,25 - 09,»
-10,00-10,»-11,00-11#-12,00-
12,» - 13,00 - 1325 - 14,» - 15,» -
16,00 - 16,» - 17,00 - 17,» - 17,55 -
18,» - 19,00 - 19.» - 2020 - 21,10 -
(20,30i21,20DiumengesiFestws).

AUTOCARt

Patm-VaHemossa4eia-
ftrt*S»r07,»-10,00-12,00-
16,15-19,»
PottdeSc*x4eu-
VaUemossa-Patna:
07,»-09,»-14,»-16,00-18,00.
MUtof*ttfce06,15-10,45-12,45
-17,00-20,15.
Deu-VaUemossaWma:, 08,00 -
10,00-15,00-16,»-18,».
ttbFAvf*A*nf*09,00.
ftrt*&*r-flort*ft*wpr09,30
Art*MMf*4Mr16tf

BARQUBS

PortdeSoier-StCatobn>:
10,00-15,00.
SiCs**rs-ft*r*Safer
12,00-16,45.

PARMACMO
CUARDIA

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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Festes

t̂onbw,depMtts,tambeanavenaSesEscoUpies"

Un sopar per recordar quan
anaven a Ses Escolàpíes

M.lgnàsia

El mes d'agost, les
ex-alumnes de Ses Escolàpies,
es reuniran com fan anuahiient
per recordar aquells temps d'in-
fantesaid'estudi.

Quan Ses Escolàpies
arribarenaSóller

Les monges escolàpies
s'estabfiren a Sóller l'any 1857.
Dia 17 d'octubre, les autoritats
esperaven les reverendes. A
l'arxiu del seu convent a Palma,
s'esmenta aquest dia i està re-
dactada així Ia seva arribada: "A
te entrada del pueblo les
aguardaban las autoridades ci-
viles i eclesiásticas, con Ia
maopr parte del pueblo, impa-
cientes por saludar a los ánge-
les de \a Civilización". "Mientras
un repique de campanas anun-
ciabasullegada".

La primera superiora enca-
rregada del col.legi fou Ia "Ma-
dre Asunta Ramón". Las prime-
ras alumnes que hi anaren a
escola pagaven mensualment
una quota entre 6 u 9 sous.
Prest s'oferi un pensionat "de
gran interés para personas de
familias acomodadas, que de-
sean depositar sus hijas en
manos de personas consagra-
das a ta educactórf. En aquest
cas, tes internes pagaven 4 du-
ros i mig cada mes però havien
de dur de ca seva: "catre, ropa
de cama, cómoda o cofre, toalla
para lavarse y demás de uso
personal". S'impartien diverses
ensenyances, des de "instruc-
ción de adorno" (dibuix i músi-
ca, que es pagaven a part i
eren definides com a "tebores
muy primorosas però de puro
adorno") fins a "instrucción dc-
méstjca", és a dir posar taute,
agranar, rentar i pastar el pa.
També, com es de suposar
aprenien "instrucción ordinaria":

llegir, escriure, aritmètica, i co-
sir. La religió era un assumpte
apart: "La rectora de su bolsillo
paga un sacerdote que, una
vez por semana, va a dar lec-
cióndereligión".

Es curiós el que ens conta
el llibre d'actes de Les Escolà-
pies de Palma, sobre els pri-
mers problemes legals que
tengueren a Sóller: Era neces-
sari que una de les "Madres Es-
colàpies", que tenia títol de
mestra, es presentàs a oposi-
cions, i així, l'any 1858 Ia "Madre
Maria Teresa Canellas" passà
unes proves que Ii asseguraren
Ia pteça, i sobre tot Ia continui-
tat legal de l'escola religiosa. I
així està redactat aquest fet:
"...que Ia maestra con tituto de
las Madres Escolapias, sería
conveniente que se presentase
a oposiciones que se puede
componer que sea so/a y el
buen éxito seguro".

D'etes i de Ia seva labor en
podríem parlar anys. N'estigue-
ren més de 100 a Sóller. Parti-
ren l'any 1973 i motts sollerics
encara recorden els anys que
s'han passejat per aquells
grandiosos passadissos, sales,
escatefes, i jardins on jugaven,
estudiaven o fugien de les
mans d'afauna monja.

El sopar de tos ex-alumnes

Les exalumnes de Les Esco-
làpies pel proper dia 13 d'agost
han organitzat un sopar al Can-
yis. Tots els que hi han anat a
escola estan convidats, i a cau-
sa de Ia gran quantitat de gent
que abarca aquest grup, no es
convida personalment; simple-
ment els o tes que vulguin as-
sistir a Ia reunió, poden dema-
nar informació i apuntar-se en
un d'aquests tres llocsÇ BeII
Punt, La Larena o Can CaseHas,
Ttfson: 63.19.10, 63.02.28,
63.01.46).

INSTAUCIONESY
REPARACIONESELECTRICAS

CAMBIEAL220V.

ElEcLro|
«i.lO

Tdifonot632946
T4efonoporMcufari
632976y632926
SOUER(Maierta)

dl@ya
FOTO-ESTÜDI

Toten fotografiaivideo
Lluna,38-Telf. 632730
07100SOLLER(Mallorcal

KSîuvam-mL-w
SaSinia

ESPEClALlDADEN
ASADOS,MARISCOS

YPESCADO

Harod'*>bpic-POKTDfSOUCR
m. 633646

Gelateria
CAPRl
PlazaLaTorre

PUERTODESOLLER

Molta participació a tots
els actes dels Estiradors

GabrielMercé

Quan Ja han finatJizat les Fes-
tes dels EstJradors, Ia presidenta
de Ia Comissió Organitzadora,
Leonor Ripoll, ha fet un petit ba-
lanç per "Veu de Sóller" on des-
taca especialment Ia gran parti-
cipació a tots els actes prepa-
rats durants els cinc dies de fes-
ta. "AIs esports -ens comenta-
és a una de les activitats on hi
ha hagut més participació, i junt
a l'ambient de les verbenes és el
que més se pot destacar".

Igualment comentà que els
assistens han estat ben con-
tents, encara que pels véíns ha
estat un poc pesat. PeI organit-
zadors també ha estat cansat
donat que les obres de Ia Raça
no acabaren fins unes hores

abans de muntar i enramar-ho
tot amb moR poc temps. CaI dir
que el Tinent de BatJe Amador
Castaner els ajudà en tot mo-
ment durant aquest dia.

En els passats anys, Ia festa
solia durar tan sols tres dtes i
aquest any les han allargat fins a
cinc, fet queha provocat el des-
content d'akjuns socis Ja que
l'acord que Ia comissió té amb
ells estipula que tendran entrada
de franc sols a dues verbenes i
no a cinc. Segons Leonor Ripoll
aquest ha estat l'únic dels pro-
blemes que s'han trobat, junta-
ment amb Ia suspensió de Ia
demostració de cotxes d'època
perquè aquests no pogueren
venir per Ia carretera del Puig
Major degut a les carreres de (

motos, i les rampes del CdI eren
massaduresperells. EIninssónels

Eva CoII, reina d'entre deu concursants
Redacció

Eva Ma. CdI Castellanos
de 15 anys, és Ia reina de les
Festes dels Estiradors. EIIa i
les seves dames d'honor, Na-
tividad Uadó Reinés i Pilar, fo-
ren elegides Ia nit del diven-
dresd'entre deu participants.

N'Eva ens explica que ella
no sabia que havia de partici-
par, sino que les seves ami-
gues, que l'havten inscrit al
concurs amb Ia idea de fer-li
una broma simpàtica, l'anaren
a cercar en el darrer moment.
Aprofitam Ia seva joventut i
amabilitat per demanar-li unes
preguntes curtes que ens do-
naranelseuperfil:

Pregunta.- Com ha anat el
curs?

Resposta.- Be, he acabat
8' d'E.G.B. al Puig i ara estu-
diaré administratiu a l'Institut
de Formació Professional.

P.- L'assignatura que
t'agrada més estudiar quina
és?

R.-CiènctesNaturals.
P.- Quina professió

t'agradariaexercir?
R.- Voldria ser directora

d'unbanc.
P.- Practiques algún es-

port?
R.- Ara no. Feia karate,

NattvMad,EvaiPftar,tostrMguanyadorM.

abans.
P.- Admires a aígún es-

portistaen concret?
R.-No.
P.- Estàs satisfeta d'haver

participat en el concurs?
R.- Si, estic sorpresa. No

sabia res fins al darrer mo-
ment, quan les amigues ven-
gueren a cercar-me per anar a
lafesta.

P.- Ara ens podries posar
un nom darrera el dos punts:

Unesport: lagimnàsia
Una pel.licula: "Lo que el

vientosellevó"
Un actor: Patrick, el de

"Dirtydancing"
Un grup musical: Mecano

Un cantant: DavkJ Sum-
mers

Una cançó: "Suéttale el pe-
lo"

Unarevista:"Mia"
Undiari:"VeudeSoller"
Unllibre:"CapitanCoock"
Unpobte:Soller
Una Ratja: Sa Costera
Un lloc del món: Amèrica
Unpolrtic:Nohose
P.- Estàs d'acord amb el

destape?
R.-No.
P.- Penses casar-te o

simplement formar una pare-
lla?

P.-Casar-me.
P.- Que és el que mires

duranttesFe*tes

primer quan veus unjIJot?
R.-Elsulls.
P.-lenunaal.lota?
R.-Elscabells.
P.- T'agrada maquillar-te o

t'estimes més anar natural?
R.- Quan hi ha festa

m'agrada pintar-me un poc.
P.- Que fas quan no tens

resafer?
R.-Mirlatete.
P.- Que trobes que fa fatta

aSóller?
R.- Un passeig, on poden

caminar tranquilament.
P.-QuelisobraaSóHer?
R.- EIs tots que estan pen

migdelPort.
P.- I què trobes que s'ha

de arregtar urgentment?
R.- La platja, perquè hi

poguem anar a nedar segurs.
Podriem seguir formulant

preguntes i preguntes. No
acabariem mai. N'Eva, per
acabar ens conta que el premi
per Ia reina està molt bé, no
és una sola cosa sino moltes:
botelles de vi i xampany, un
rellotge, un boteo, banya-
dors... una capsa plena de
coses, des de una olla fins a
un collar. També ens afegeix
que aquest premi no l'ha tras-
tomada gens i que així com Ia
varen presentar, per ara no
pensa seguir el camí de
"miss".

GRUPO ZURICH
SEGUROS

AgenciaSanchte-SóUer
Genoveval.Sanchi>Scgni

PlazaConstitucion,91'A
Tel.632105-07100S6Uer

PESCADOS
LACONCHA
Abiertode9,30o 13,30

yde 15,00a20,30

C/.delaMar,s/n.

JOAN Y MARGA
PELUQUERlA

unisex

CalleRomaguera, n'22
Telefono630708

SOUER

Almacenes
lp*MW

Avdfl.IeronimoErtades,3-TdeL(971)G3l833-SOLLEH(MoUorca)

Electrodomésticos
AEE

Ahnacenes Company

Sherwood
Pioner

Kenwoood
Ahnaccncs Company

MTTSUBKHI
VTOEOS

TV
Ahnaccne» Company

FRIGORDlCOS - CONGELADORES
-COMBK

Mmme*mm* Comp*ay

SABA
TV-Vídeo-Hifi
Camarasvídeo

Ahnacenes Company

ESTVES
Ordenadores
bnpresoras

Ahnaccnes Company

TVGIGANTE
95cm(38")

Ahnacenes Company
CASSETTES-JUEGOS

ORDENADOR - PELICULASVTOEO
AhMCMM* Comp<my
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Associació Solterica

Aires Sollerics a l'"Encuentro Folkórico
de las Comunidades Autónomas"

Aires Sollerics han arribat de
Ejena de los Cabalteros, on han
participat en el "Encuentro Fo^
klórico de Comunidades Autó-
nomas". Es Ia segona vegada
que es reuneixen grups de
dansa de diferents llocs de l'Es-
tat Espanyol, i aquesta vegada
el grup solleric ha actuat amb
cinc grups més: "Museu de Ia
Huerta", representant de Mur-
cia, en concret d'Alcantarilla,
"Esbart de dansaires Sant Joan"
de Cataluña, "Lurra dantza Tal-
dea" de Urrtexu del País Basc,
"Aires de Aragón" i "Cinco
Villas",d'Arago.

Foren tres dies d'actuacions
programades i organitzades pel
grup anfitrió "Aires de Aragón".
El primer dia d'arribada feren un
pasacarrers, fins arribar a una
plaça on tots els grups feren
una primera demostració. El
dissabte també ballaren tots els
participants en un attre marc de
Ia tocaKtat, Ia Plaça de Toros, i
al dia següent animaren Ia ce-
tebració de Ia Misa; Aires Solle-
rics intervengué a l'Ofertori can-
tant una melodia dels Cossiers.

La trobada acabà amb un
intercanvi de records.

Aquests encontres, es repe-
tiran anualment i Ia idea dels
organitzadors és convocar i
convidar a totes les comunitats
Autònomesl'any 1.992.

L'acampada dets nins

EIs nins de Can Dulce pas-

EIs nins disfrutaren ¡ passaren gust de menjar

saren dos dies de Campament
a les Rages de Muro. Partiren el
dissabtehorabaixa, dia8.

Vint nins partiren el dissabte
horabaixa, acompanyats de
quatre monitors: Esperança
Jaume, Uuís Rullan, Guillem
Bemat i Antònia Rullan. Disfru-
taren de dos dies d'esplai, ju-
gant i nedant en unes platges
d'arena blanca i aigua neta.
Conviviren muntant les tendes,
preparant el menjar i les taules,
i sobre tot ajudant-se els uns als
attes, Ja que no n'hi havia cap
de Ia mateixa edat: el més petit
de tots tenia sis anys i els més

grans 12 o 13, i això no fou cap
obstacle per organitzar-se sino
més bé un motiu més per pa-
sar-s'hobé.

Abans de partir, el diumen-
ge després d'haver dinat, els
monitors explicaren als nins les
activitats que els dissabtes or-
ganitzarien per ells: El taller de
plàstica per muntar una esceni-
ficació d'una rondalla mallorqui-
na.

L'activitat, que ja començà
dissabte passat, està oberta a
tots els nins que vulguin passar
una estona fent caparrots o fent
de personatges de contes.

Labiblioteca
municipalja
estàoberta

M.l.

Eren tes fires de maig de
l'any passat, quan s'anuncia-
va en el programa de festes
l'inauguració de Ia bilbioteca
municipal de SóUer. Ha hagut
de passar un any i busques
perque s'obrissin tes portes
al públic d'una manera certa.
Dilluns passat, discretament i
sense cap acte pompós, en-
traren el primers tectors i es
feren ete primers socis. Una
hora després de l'obertura,
^eu de Sófler" es presentà al
local de Ses Escolàpeis, i Ja
s'havten inscrit quatre perso-
nes, entre ellas, una única
persona relacionada amb
l'ajuntament, Andreu Pons,
araja, exregkJordelPSM.

Ma. del Carme Uinàs és
Ia bibliotecària que s'enca-
rregarà de tes instal.lacions,
dels Utores, i de tes persones,
grans i petites, que vulguin
ltegir asseguts allà o que s'en
vukguin endur llibres a casa.

La biblioteca forma part
de Ia xarxa de biblioteques
de Malkxca. Te un servei de
préstec, que podrà gaudir
qualsevol que es faci soci:
Per esser-ho basta presentar
una foto de camet i donar tes
dades personals que queden
apuntades en un llibre de re-
gistre.

A les estanteries hi ha
més de 3.000 volums, de tota
classe.

A partir d'ara estarà ober-
ta de dilluns a divendres, de
17'30 a 20'30 hs., i els dis-
sabtes,de10a12'30hs.

Museu

CreuRoja
. . i

Nombrosos ferits han rebut les primeres cures
La nit del dilluns al di-

marts, Miquel Adrover Tomàs,
de 22 anys, tengué un acci-
dent al carrer de Cetre. Eren
més de tes tres de b demati-
nada, quan Ia moto que con-
duïa xocà contra un arbre. Fou
conduit a Ia Creu Roja, on re-
bé tes primeres cures de tes
ferides diverses que tenia en
tot el cos. També presentava
ferides més accentuades al
cdlialacamaesquerra.

A començaments de set-
mana, Maria Ensenyat Piete-
nu, de 65 anys, patí una
commoció cerebral a causa

d'un accident fortuit: Itenegà i
caigué en terra, pegant-se un
fort cop. També fou trasllada-
da a Ia Creu Roja, i ràpida-
ment condukJa a Palma.

També aquesta setmana,
dos joves de Ciutat resurtaren
ferits en accidents de trànsit i
atesos a Sólter. Ramón Jimé-
nez i Francesc Méndez, pre-
sentaven fractures obertes a
diferents parts del cos.

Uiurament de diplomes als
noussocorristes

Avui divendres, en el

transcurs de l'Assemblea lo-
cal, es lliuraran el diplomas als
alumnes que superaren el da-
rrer curset de socorrisme. En
total són 14 els nous titulats,
totseHsdeSóHer.

La Creu Roja de Sóller,
complint el seu programa, té
previst començar un nou curs
de socorrisme bàsic. Constarà
d'una part teòrica i una pràcti-
ca. Impartirà les classes el
metge Joan Bibiloni, ben co-
negut per tots els sollerics.
Tendrà una durada de vuit
dies, de' dia primer a dia vuit
d'agost. EIs interessats poden

apuntar-se al mateix local
d'aquesta entitat presentant
tres fotos de camet i una fo-
tocòpia del camet de identitat.

, Acabat aquest curs, està
previst començar-ne una attre
dedicat al socorrisme aquàtic.
Es ferà pràctica i teoria, i
s'efectuaran diverses proves:
buceig, pràctiques de respira-
ció, de natació, de remote, de
trasllat de ferits dins Ia mar...
Encara fatta concretar alguna
dada, però segurament hi
haurà una edat minima que es
tendrà en compte a l'hora de
l'inscripció.

El Museu de Ciències
disposa d'un ordinador

Davora Ia reixa que tanca Ia
finca d'Es Camp d'En Prohom,
s'estan preparant el terrenys
per sembrar palmeres. S'han
fet clots just davora Ia paret,
amb espai suficient entre uns i
altres perque hi puguin aparcar
cotxes. Les palmeres que es
sembraren són donació d'un
simpatitzant del Museu.
Aquest fet servirà per recordar
el nom de Ia finca, Chateau
Palmier".

L'Associació del Museu de
Ciències ja disposa d'un ordi-
nador. S'ha adquirit amb l'apor-
tació d'una part del pressupost
per part de Ia caixa d'estalvis
"Sa Nostra". Amb ell es ferà una
classificació de volums de Ia
Biblbteca Colom, amb el sis-
tema informàtic més actual de

TVE-Balears

base de daees i amb el siste-
ma de catalogació unificat Te-
sauro".

La primera feina ha estat Ia
de conèixer i adequar el pro-
grama a utilitzar per després
seguir amb l'elaboració de fit-
xes. El treball serà remunerat
per Ia Direcció General del Me-
di Ambient (que també ha faci-
litat el programa), pel Museu, i,
previsiblement, per \'Ajunta-
mentdeSófíer.

Televisió Balear, va enregistrar un
programa de Ia nit sollerica

Jaume Cacasnovas

B passat divendres es va
desplaçar a Ia nostra ciutat un
equip de Televisió Balear per
enregistrar tes imatges solteri-
ques pel programa Ta Nit" que
s'emet cada dilluns a partir de
las 13,30 a Ia primera cadena.
Dit programa, realitzat i dirigit
pel nostre conciutadà Joan

Frontera, recull tes imatges de
Ia nit turística i de "marxa" que
es va desenvolupant a tota
l'iNa.

A Sólter es varen pendre
imatges de Ia zona de Ia platja, ^
el Port i tes discoteques Alta-
mar\ SaintGermain.

La Wit SoUehca" Ia prodrem •
veure a Ia televisió el proper
dilluns dia 31 de JuIbI a les *
13,30pelprimercanal. <

Gelateria
CAN PAU

GRANIZADOS
LECHEPREPARADA

Plaza Constitución
SOLLER

i PANADERlA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Telefono 63 O J 32

SantJaume,7-Tolefono631286
FABRICA: llleta, 48 - Ca 'n Tabalot - TeI. 63 06 51

FRUlTS

Patatilla, golosinas
ytodaclase

defrutossecos
C/.LIuna,68

T^rW
J0TUL

Signe de qualitat

SPORT CLUB
Físico-culturísme Gimnástica

Aerobic Sauna
del6,30a22,30hs.

L'activitat de SeviUanes queda suspesa
diUuns, dimecres i divendres

del9¿Oa20¿Ohs.

C/.B*uca, 11 r Tel.630S79-07100Soller

ANALMS Oî QUES
Joan Bautista Ensenat, 3

(en el dispensari de Ia CREU ROTJA)
SOLLER

Baix Ia direcció professional del
Laboratori

j

CENTRE D1ANALISIS BIOLÒGIQUES
Caro,l-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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PlayadeSóUer
Balada
ürsoDeUgia

Aquella playa que fue toda mía
recuerdo inolvidable de mi niñez,
lamento de veras haberla perdido
porque, ahoramiayanoloes.

De Ia playa a las barcas, íbamos
nadando,
a nado a Ia playa, volvíamos otra vez,
Ya no soy un niño, no es mía Ia playa,
porque Ia playa, ya mía no es.

Aquellas casitas de madera
que sobre Ia playa lucian :
ASollerics, pertenecian,
que eran brotes de primavera.

¿En dónde están las casitas
de inoMdable leyenda?
De nuestro Puerto, ofrenda
de glorias y gestas infinitas.

Mientras los niñosjugando
hoyando pocitos en laarena,
Sonreian sus abuelitas
contemplando su faena.

Ya no se ven abuelitas,
ni niños, hoyando laarena,
Tampoco se ven casitas.
Ya La Raya No Es Nuestra.

EIOcasobisquea-
El Ambiente nos sonrie.
El atardecer no muere.

Las ondinas van y vienen
Con el Mar, su alianza.
Sus murmullos, bella danza
ensueño que del Mar, proviene:
LaVidaContinua
Y No Muere La Esperanza.

Eldiarioatasco deautocares
Jaume Casasnovas

VEU DEL LECTOR

Agraïment per Ia Nit de Rock
Sr. Director:

La Junta Directiva del C.F.
jóller agrairia Ia publicació
J'aquesta carta en el vostre
>etmanari, carta que té un
nissatge mott concret: donar
>ublicament Ie gràcies a les
>ersones i entitats que amb el
;eu ajut han fet possible que
¡I C.F. Sóller pogués dur a lloc
a Nit de Rock, el passat di-
'endres, catorce de Juliol.
ytottesgràciesa:

Magnífic Ajuntament de
ttfler

MAPRET
Sa Mostra Internacional

:dktórica
SerradoraVaquer
Construcciones Suau
Fomd'esPort
PanaderiaFrau
Ca'nOliver
BematS.A.
SuperSpar
Embutidos Baftasar Pomar

>.A.
Embutits Ca'n Pep de Pe-

ra
D. Antonio Bertrán, distri-

buidor de Coca-Cda i Star
Turia

D.JospeBauzá
D.JosepBibiloni
GuàrdiaCivil.
EIs conjunts musicals que

actuaren, amb un especial
agraïment als components i
amics de S'Aftra Banda.

Tots els cd.tóboradors i
amics del C.F. Sóller que va-
ren fer les feines indispensa-
bles de cobrir les "taquilles",
guardar l'entrada i servir al
bar.

De Ia mateixa manera que
ens heu ajudat, el C.F. Sóller
està al vostre servei per a
qualsevol altre acte o acció
benèficaqueorganitzeu.

Aixi mateix, Ia directiva del
C.F. Sóller vd feliciiar al públic
assistent a l'acte, que va sa-
ber divertir-se i comportar-se
al mateix temps, donant
exemple de civisme i educa-
ció, organitzant una gran bulla
fins a Ia matinada sense cap
mena de vidència o de mal-
fraig. Vosaftres, amb el vostre
entusiasme, heu estat els qui

ens heu encoratjat per a que,
possiblement, organitzem un
artre concert, corregint els
errors comesos en aquest,
fruitsdelanovetat.

També volem demanar
perdò per les mdèsties oca-
sionades pel fort sò de Ia mú-
sica als veïnats de Sóller, so-
bre tot als de Ia zona del
Campd'enMaiol.

Per Ia nostra part conti-
nuarem treballant desinteres-
sadament per aconseguir es-
ser el Club que Ia nostra VaII
esmereix.

Atentament,
Antonio Burgos CMiver
PresidentdelC.F.Sóller

cT*Urec
C*lleSerri,nM3

TeI.63.26.08-Soller
BNUTEUA
BUUTQUA

La circulación de los autoca-
res que se dirijen al ferrocarril, se
ha convertido en insoportable y
molesta para el ciudadano de a
pié. Las quejas por parte de los
ciudadanos del valle, se están
acentuando más a diario, por Ia
entrada de autocares que acu-
den a Ia estación para depositar
o recojer a los "dientes" extranje-
ros. El problema viene dado por
los atascos que se organizan a
nivel de tránsito en Ia calle Isabel
II, pues motivado por el volumen
de estos vehículos se impide Ia
doble circulación; y ya sin dejar
de contar con que haciendo gala
de su indudable amabilidad co-
mo conductores que les caracte-
riza, ni tan siquiera respetan el

derecho de circular por las ace-
ras del ciudadano de a pié que,
por regla general, se ve obligado
a recluirse en un portal para así
evitar el ser atropellado por un
autocar.

Por otra parte, también es
importante ver que en te bajada
de Ia estación del ferrocarril se
encuentra instalado un disco de
STOP, pero una vez más, ha-
ciendo gala de su prepotencte
como ases del votente y satva-
dores del turismo, el que se ve
obligado a parar por ellos es
siempre el más pequeño. Y todo
ello ya sin contar con Ia desgra-
cia de tener que ocupar un lugar
posterior a ellos en el difícil ca-
mino hacia Palma; ¡que Dtos te

libre!, porque rara vez, se moles-
tan en tacilitar Ia circulación a los
demás.

Señores. Desde estas pági-
nas, queremos pedir un poco
más de civismo y recordar que
aquí, no sdo viven eHos, sino
que también viven otras perso-
nas que en sus trabajos, tam-
bién tienen probtemas y no tos
hacen pagar a tos demás en te
calle. Y como es normal, se quie-
re hacer llegar a tes autoridades
que corresponda, una ltemada
de socorro y que se intente es-
tudiar una solución, Ia que más
convenga a todos, no Ia que soto
beneficie a unos cuantos y ten-
ga que ser motivo de constantes
perjuicios para los demás.

UM: quinssón eIsmotius?
JeroniBisbal

L'artre dia vaig quedar fred
al llegir a un diarí de Ciutat i a
grans titolars, no era per menys,
"Cinco concejales de UM. se
pasan al grupo mixto y dejan en
minoría al alcalde de SóHer". Es
veritat que des de feia estona
circulaven rumors que destaca-
ven posibles desacords entre
els membres del grup municipal
d'Unió Mallorquina. Però Io cert
és que Jo mai els vaig donar Ia
importància que realment pa-
reix que tenia. Jo només creia
que eren desavenències pun-
tuals en els afers diaris dels
membres que govemen l'ajun-
tament, a més de que sempre
que preguntava a algun regidor
de Ia majoria municipal sobre
els rumors que circulaven pel
carrer em deia que res, de pro-
blemes sds els normals, el de
qualsevol ajuntament.

Durant Ia primavera del 87
vaig ver convençut per formar
part d'un equip humà encarre-
gat de dur endavant un projec-
te polític, el que creiem del tot
positiu per al nostre poble,
Sóller. A les eleccions del maig
d'aquell any Ia candidatura
d'Unió Mallorquina aconseguí-
rem majoritàriament Ia confian-
ça dels sdlerics. Per Jo, tal ve-
gada per Ia meva edat i Ia meva
inexperiència política, aquella
vetllada fou feliç. Vaig pensar

que els vuit companys meus
elegits podrien fer realitat allò
que havíem estat projectant du-
rant mort de temps. Jo no entr
en el fet (encara que m'hagués
agradat que no s'hagués arribat
a aquest extrem) sinó en els an-
tecedents pels quals s'ha pro-
duit. Però ara això s'ha trencat.
Per què?. Per què cinc com-
panys regidors s'han tomat en
contra de tres artres companys,
dos regidors i el batle, o vice-
versa? Per què batte, regi-
dors,...?

Jo el que deman és una
resposta, i no qualsevol sinó te
que realment ha ocasionat
aquesta greu ruptura. I Ia de-
man com a militant d'UM.,
sigles baix les que tots heu tre-
ballat junts per a Sóller. Per què
aquells inicials rumors han de-
gut d'acabar en tragèdia? Par-
lant aquests dies amb gent del
carrer els motius són mdts: en-
frontaments personals, qües-
tions urbanístiques, que han
sentit dir que per allà deien que
havien sentit dir que Ia cosa
anava de doblers,... però ja no
em puc creure totes aquestes
raons, perquè simplement són
rumors. I jo el que deman és
que el Sr. batle, els Srs. regi-
dors,... i al que realment em
pugui dir els motius per els
quals s'ha arribat a aquesta si-

tuació els digui, digui les veri-
tablesraons.

TaI vegada un cop coneguts
clarament els motius, Ia tragè-
dia (això és el que ha suposat
per jo, políticament parlant)
(sempre és dolorós el que dos
companys es barallin) es toma-
rà en revolució necessària, posi-
tiva i clarivident dintre l'equip
humà, aquell format per Ia pri-
mavera del 87. El meu desig és,
que bé a nivell de partit o bé
públicament, se'ns digui el mo-
tiu pel qual s'ha quebrat el grup
municipald'UM.

Particularment he perdut Ia
il.lusió que tenia de cara a fer
feina i a dur una tasca senzilla
però seria des del camp polític.
Aquí cabria preguntar-se què és
Ia política? Es Ia que cerca el
benestar de tots, és un medi
per aprofitar-se'n a caprici per-
sonal, és simplement Tactivitat
dels polítics"... Be, Ia resposta Ja
Ia cercarem en una attra ocasió.

Avui sols deman les raons
que han tengut els meus com-
panys de partit per destruir Ja
no el partit sinó el grup de regi-
dors d'Unió Mallorquina, el qual
vàrem ajudar a formar mortes
attres persones que res tenim a
veure amb aquest conflicte i
que tenim el dret d'opinar i de
que ens consuKin Ia provable
solucióalproblema.

Nohihaaltramortquelamancad'amor
A.A.

En Guillem Alcover Aguiló
va néixer el 10 de juliol de
1933 a Sóller. Cursà estudis
Superiors al Convent. A Pal-
ma assolí el títol de professor
mercantil. Treballà d'admi-
nistratiu a l'ajuntament de
Sóller i després va estudiar a
Madrid les oposicions a de-
positaria, obtenint Ia plaça de
Depositari de l'ajuntament de
Manacorel1961.

Es casà a Sóller amb
n'Encamita Bisbal Maiol el
1962. Tingueren en Barto-
meu, n'AinainaGuideta.

L'any 70 es traslladà a
l'ajuntament de CaMa per
exercir de Depositari durant
16 anys, on deixà enyorança
del seu pas i del treball ben
fet.

Ja dins el Govern Balear
concursà i aconseguí Ia plaça
d'Interventor delegat d ela
ConseHeria d'Economia i Hi-
sendaal1985.

Dos anys després accep-
tà el càrrec de Tresorer Ge-
neral. Morí el 19 de juliol a ca

seva, a Sóller, al poble que ell
tantvaestimar.

En Guillem deixà a tots els
qui el coneguerem un gran
buit, a Ia seva familla, als
seus amics. Un buit inmens i
una indescriptible sensació
desoledatipena.

Era un home generós i in-
tel.ligent, comprensiu i opti-
mista. Tenia Ia vktud de se-
bre escortar i sempre estava
a punt per a donar un cop de
mà a qualsevol, tant dins l'en-
torn professional com el fami-
liar, no negant mai un ajut ni

unsomriureaningú.
No es podrà olblidar Ia

seva gran hospitalitat que
compartia amb Ia seva dona
Encamita i els seus infants.

Ca seva obria amplement
les seves portes a propis i
estranys. EII mateix com a fill
únic havia adoptat els ger-
mans i germanes de Ia seva
dona amb qui formava una
parella incomparable, oberta i
jovial.

Ben erudit pariava perfec-
tament el francès estiant Ia
veïna pàtria i els seus cosins
francesos als quals deixà ben
afligits, però sempre deia que
com te seva "roqueta" no n'hi
havte d'altra dins tot el món.

Va partir durant una vet-
Uada d'estiu, improvisada-
ment, aviat, com qualcú que
no vol estorbar, enrevortat de
te seva dona, els fills i el
gendre, com sempre, com tot
el que ell feia, sense que nin-
gú se n'adonàs i com va dir el
poeta: "Anant-se'n ell se n'ha
anatunapartdetotsndtros".
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Un Hoc a ran de mar que abansocupava el primer que
arribava, ara està adequat pels clients d'un hotel

Es necessari un camí públic per baixar el Canyaret

M. lgnasio

Uucalcarí, per Ia seva natu-
ra, l'encant del seu paisatje i Ia
tranquilitat dels seus racons és
una zona ben preciada i preci-
sament per aixó, polèmica.

En eis distints mitjans de
comunicació s'han seguit una
sèrie d'informacions sobre els
seus problemes que són més
dedos:

El camí per baixar a ran de
mar, les construccions que s'ai-
xequen baix de Ia carretera, els
camins que s'obrin amb Ia qua-
lificació d'agrícoles, els camins
que s'obrin amb Ia qualificació
d'agrícoles, Ia tranquilitat que
voldrien els veinats que viven al
nucli, el tancament de bocins
de Ia costa per fer platges pri-
vades, Ia concentració de gent
que va a nedar al Canyaret i
que vol aparcar el cotxe per allà
aprob, són els problemes que
ara es plantegen el GOB de
Deià, l'ajuntament, i l'associació
de veinats de Ia zona.

Elcamlperbaixaralamar

La gent baixa a Ia font i
platga d'Es Canyaret des de
Llucalcari passant per una ba-
rrereta verda que hi ha entre
cases. L'estiu passat va sor-
prendre el fet de comprovar
que Ia barrera estava tancada i
una persona ara l'encarregada
de deixar passar sols a orso-
nes concretes que disp àaven
d'unaautoritzactô.

Aquest mes de juliol Ia ba-
rrera no està tancada, emperó
el GOB vd aclarir d'una vegada
per totes Ia situació del camí.
Per aquest motiu durant els
darrers anys ha fet gestions
amb el Delegat del Govem
(l'antic Martín Ptesencia i l'ac-
tual Gerard Garcia), per sol.lici-
tar que s'expropii i resti com a
cami d'accès públic a Ia mar.
Aquesta associació parlà amb

el cap de Costes i també recc4li
1.500 firmes recolzant aquesta
proposta. Per artra part també
demanà suport a Demarcació
de C^"tes que podria recollir Ia
idea jr d'aquest pas un camí
públi. però d'ambit estatal.
Succeeix que l'ajuntament de
';<3ia no creu oportú l'expropia-
ció, i aquestes organismes su-
periors, emparant-se en aques-
ta consideració, no tracten el
problema. El GOB declara que
tant l'ajuntament com aftres en-
titats públiques que podrien in-
tervenir, no fan res per solucio-
nar el tema, i en definitiva no
tenen voluntat política per solu-
cionarelproblema.

El batle de Deià, en una en-
trevista que ja publicà el nostre
setmanari, explicava que
aquest camí era el que, utilitza-
ven els pescadors i artra gent
de Ia zona que anaven, a nedar

AUucatearitotshicwquentranquMtat

o a Ia font. Malgrat això, encara
que de sempre deianencs i
sollerics han passat per allà, és
partidari de tancar el camí, con-
vertint-lo en privat i construir
una escala de pedra que baixi
directament a Ia mar per una
aftre indret aprop. Mentrestant
el GOB té present que en un
moment o artre els propietaris
de xalets poden començar de
nou a pagar algú per guardar Ia
barrera, i així tomar a Ia tentati-
va de privatitzar les caletes.

Elcamiagricola

Redola el tema del camí
agrícola. Es trata d'un camí que
comença a Ia volta que fa el
carrer abans d'entrar en el nucli
de Llucalcari, i que a més
d'arribar unes marjades més
amunt de Ia font, es ramifica i
serveix d'accés a grans xalets

que es construeixen entre Ia
carretera comarcal i Ia mar. Hi
passen cotxes particulars de
propietaris de terrenys on s'hi
edifiquen xalets, i el microbús
de l'Hote/ La Residència que du
elsclientsanedar.

Aquest camí amb Ia deno-
minació d'agrícola és polèmic a
causa de que Ia seva finalitat no
és Ia que diu el seu nom. El te-
ma d'aquest camí està total-
ment lligat al tema de l'especu-
lació del sól, i de Ia construcció
de xalets que urbanitxen Ia zo-
na.

El GOB ha seguit aquest
tema des de que comença
l'especulació, fa pocs anys.
Denuncià públicament a tots els
implicats en el tema: entitats
(Ajuntament de Deià, Conselte-
ria d'Obres Públiques, etc.) i
persones (batle, consellers...) i
ha posat un contenciós admi-

L'estiopassattabi stavatancada

nistratiu en contra del Govem
de Ia Comunitat Autònoma per
autoritzar el camí agrícola
L'Ajuntament també donà lli-
cència pel camí i per aquest
motiu se l'ha cridat a declarar.
El consistori acordà presen-
tars-se en aquest recurs com a
coadjuvants de Ia part deman-
dada, actuant en conjunt amb
Ia Comunitat Autònoma, i aclarà
que havia donat el permís
després que Ia Comissió del
Patrimoni de Ia Conselleria
d'Educació i Cultura donàs el
Vistobueno".

L'expedient està en marxa, i
tots els que passen per Ia ca-
rretera de Deià tambè veuen
que les obres a Llucalcari no
paren.

Las platges privades

La costa de Uucalcarí té
també un problema que es re-
peteix a altres llocs de Ia nostra
costa: el tancament de platges i
caletes per part de particulars.

L'estiu passat i aquest, un
costat de Ia platgeta de Uucal-
cari està dedicada als clients de
l'Hotel La Residència. Un LJoc
que abans ocupava el que pri-
mer arribava, ara està adequat
per aquest clients, amb totes
les comoditats que exigeixen
aquests convidats de Mallorca:
hamaques, dutxes, servei de
bar en un local titulat laller

agrícola"...
El GOB ha hagut de denun-

ciar vàries vegades les irregula-
ritats que incumpteixen els pro-
pietaris de les marjades que
dónen a Ia mar, no sols a LJu-
calcari sino tabé á Abonàsser,
que en a^unes ocasions han
privat el pas a persones que
baixen a peu o han fet pagar.

A l'estiu, un municipal
perLlucaícari

EIs veinats de Llucalcari
sol.licitaren al batle de Deià que
contractés un municipal que es
dedicàs al seu nucli. EIs prc-
blemes que pateixen és Ia
massiva afluència de cotxes du-
rant l'estiu. El tema fou tractat
en el ple de juliol, i el consistori
aprovà Ia contractació del mu-
nicipal, i així com estava acor-
dat, seran els mateixos veinats
perjudicats que els honoraris
d'aquestcontractat.

L'any passat ja prengueren
Ia mateixa mesura, ia quest any,
des de principis de juliol, un
municipal fa guàrdia sis dies a
Ia setmana de les 1- del matí a
les 6 de l'horabaixa. Regula els
vehicles que entren dins el
nucli, i controla l'aparcament
que té els llocs comptats. Així
s'evita que és fassin embussos,
que s'aparqui en llocs que difi-
culten Ia sortida de vehicles,
etc.

Elsquebaixenapeutn*encatetestancades

ANTONIO SOOAS ENSENAT
FONTANERIA

INSTALACIONES Y REPARACIONES

C/.S.Jaime,i9-4'-1a. Tel.632135
SOLLER{Mallorca)

PIZZEMA CA'N PEP MOSSO
BAR PALMERAS

Música sábados por Ia noche.
Fines de semana
TeIf. 63 90 O2 - DEIA

ANDRES GIL GARAU
GESTOR ADMINISTRATIVO

SUCURSAL GESTORIA DE SOLLER

GESTORUl ADNINISTRATHTA
SEGUROS SOCIÃLES

ASESORM FISCAL Y CONTARIUDAD
Es Born, 5 - Entrlo.
Teléfono 630580
SOLLER

Avda.Argentina, 18-Entrlo.
TeI. 288612-288616
PALMA
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Andreu Pons i Frau, regidor fins ara pel Partit Socialis-
ta de Mallorca, ha estat definit "com una busca dins un
uN" per part d'alguns membres de Ia majoria, d'altres
han dit que era com "un mac dins sa sabata", i d'altres

-més fins- han dit que era com tenir una morena aKà
on sabeu. Tot i axiò, han estat d'acordat a afirmar que
ha estat un membre de l'oposició coherent amb Ia
seva tasca i ideologia. Valora positivament Ia feina que

ha fet dins l'Ajuntament i afirma que mai no ha actuat
per interesos particulars i que sempre ha parlat en
nom de tot l'equip del PSM i d'acord amb el programa
electoral que presentaren.

"Elsecretarihadeferdesecretari,iresmes"

El regidorAndreu Pons, al'horade l'adeu

"Lamajoriamunicipalhamostratelllautó.LomèstristèsquequIhopagaése/poble.perquétotselstemeshanquedatanjrats"

"En Io de Ia passada al grup mixt, U.M. ha demostrat que
no teníen ni un programa ni una línia ideològica ni res"

Antoni Nigorra

Pregunta. - Es diu que has
partit de l'Ajuntament perquè Ja
no aguantaves més. Es cert
això?

Resposta. - No, això no és
cert. Me n'he anat de l'Ajunta-
ment perquè quan el PSM es va
presentar a les eleccions una de
les nostres propostes va ser
que feríem toms rotatoris cada
dos anys per demostrar al poble
que no teníem cap interès per-
sonal sinó ganes de dur enda-
vat una opció política nova,
definida i, al meu entendre,

coherent. Crec que l'actuacKT
de Teresa Castanyer i Ia meva
ha estat positiva amb sugge-
rències, propostes i amb una
oposició forta però raonada.
Desgraciadament el grup de Ia
majoria no estava avesat a tenir
una oposició forta i que els con-
trolàs. Tot i això no han aconse-
guit cremar-me perquè sempre
hem tengut un grup de col.labo-
radors que feia i fa molta fei-
na.

P. - Quina cosa t'hauria
agradat que entengués Ia majo-
riamunicipal?

R - La majoria no (tanma-

"Hihapolítics que volen fercreure a
lagentque democràcia és votarcada
quatreanys"

teix no hi entrarien), el poble.
Crec que els soHerics s'han
d'interessar més pels temes de
l'Ajuntament i controlar-ne
l'actuació. Sembla que hi ha
polítics que volen fer a creure a
Ia gent que democràcia és votar
cada quatre anys. Democràcia
és també controlar allò que és
de tots els soHerics. L'ajunta-
ment és tant meu, com teu,
com de qualsevol altre perquè
si no fos així hi hauria ciutadans
de primera i ciutadans de sego-
na.

P. - Què opines de Ia pas-
sada al grup mixt d'una sèrie de
regidors de "Unió Mallorquina *̂

R - Be, Jo crec que això és
molt trist. Han demostrat que no
tenien ni un programa ni una
línia ideològica ni res. Es negatiu
perquè ara serà mott difícil de
governar l'Ajuntament. Per altra
banda, això pot donar peu per-
què les propostes de l'oposició
puguin ser escoltades i adme-

ett punt
MODES

REBAIXES

ses.
P. - Quin creus, però, que

n'éselmotiu?
R - No ho sé, tothom en pot

treure conclusions però pens
que si no hi hagués interessos
personals no haurien fet això.
Han mostrat es llautó. I allò que
m'emprenya més és que qui ho
paga és el poble perquè tots els
temes han quedat aturats. El
batle no ha sabut posar ordre
dins el seu partit perquè aquells
que Ii fan Ia clau ón els seus i
aixòésmorttrist.

Una cosa encara més trista
és que això estigui promogut
per gent que no forma part de Ia
majoria municipal (no tenen un
càrrec polític dins l'Ajuntament).

P. - Has actuat mai per inte-
ressosparticulars?

R - No. El nostre grup
sempre ha intentat fer les coses
de Ia millor manera possible. A
més, si el PSM no hagués
actuat així, encara que només
fos una vegada, Jo Ja no seria
dinselpartit.

P. - Has rebut pressions per
actuar d'una forma determina-
da?

R - No, mai. Però sí puc
afirmar que hi ha gent que en
aquests moments ocupa càr-
recs importants dins l'Ajunta-
ment que n'han rebudes.

P. - Què opines del secreta-
ri.

R - Crec que s'ha pres
unes atribucions que són dels
polítics. Quan és aquí oblida
que no es res més que un
secretari, no un polític i, sim-
plement, ha de fer de secretari i
res més.

P. - Que hauria de canviar a
l'Ajuntament perquè millorassin
lescoses?

R - Evidentment els mem-
bres que ara governen. Talment
com ho fan ara, Ia millor cosa
que Ii podria passar a aquest
Ajuntament és que d'aquí a dos
anys hi hagués un govem
d'esquerres. Aquest desgavell
no necessita mà de metge sinó
de cirugià, tallar i extreure.

P. - Qui és el dc4ent de Ia
peLlfcula?

R - N'hi ha morts. VaI més

AndreuPonsFrau
Aquari, 32 anys. Fadrí, per ara. Cap de llista del

Partit Socialista de Mallorca en les darreres eleccions
municipals. Funcionari de correus. Fou jugador del
C.F. Sóller durant deu temporades. Militant d'esquer-
res i nacionalistaconvençut.

no triar per no haver de prendre.
P. - Es pot dir que Ia teva

política Ja ha acabat?
R - No descart tomar a

estar a Ia llista del PSM d'aquí a
dos anys. La meva passada per
l'Ajuntament ha estat una expe-

riència positiva que m'ha ajudat
a veure Ia realitat i els proble-
mes que té Sóller. Així com tots
els membres del PSM m'han
ajudat quan jo he estat regidor,
ara Jo ajudaré en tot el que
pugui als dos nous regidors.

co coso bona que potpossara
;tAjuntamentes que daquía
7/s hi hagi un govem
/erres
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FutbollllDMsó

Un defensa polivalent, i un punta golejador, primers fitxatges del C.F. Sóller

Alfonso: "Jugar per un públic tan
adicte i nombrós com el de Soller, ha
de ser apassionant per tot jugador"

Toni Oliver

Presentam avui els dos
primers fitxatges del C.F.
Sóller 89-90. Parlarem en
primer lloc amb AKons Fran-
cisco Palmer, 22 anys, que
prové del Santa Ponça. Al-
fonso, com ell vd ser esporti-
vament anomenat, s'inicià al
San Cayetano, passà al Mon-
tuiri, i posteriorment al Santa
Ponça.

Segons totes les referèn-
cies es tracta d'un defensor
fort, seriòs en el seu joc, i re-
gular en el seu rendiment. El
nostre convidat ens parla
precisament de les seves
etapes en els anteriors
equips:

-Va ser important passar
per una "escola" esportiva
que tants i tants futbolistes
hia donat al futbol balear.
L'únic problema va ser que
no m'entenía gaire amb l'en-
trenador Joan Cifre. També

passàrem per a ĵuns proble-
mes de classificació.

-Pegares el bot a Tercera
ambelMontuïri...

-Així va ser. El primer any
me va fotre Ia "mili", que
m'impedí rendir el que jo es-
perava. El segon any, amb
Pep Dolç d'entrenador, tot va
ser distint, i vaig jugar tots els
partits, fent eix defensiu amb
AlbertPérez.

-I llavors, el saft al Santa
Ponça...

-Sembla que ToIo Vich va
tenir uns posititus informes
meus i me fa fitxar pel Santa
Ponça on vaig fer una tempo-
rada moft difícil d'oblidar. Va-
rem sortir campions, i vaig ju-
gar 36 partits de titolar. Te-
niemungranconjunt.

-I ara, al Sóller, perquè?
-Be. Hi ha haver uns con-

tactes, i arribarem aviat a un
acord satisfactori. Particular-
ment, a mí m'agrada Sóller.
Ha estat un cap que sempre
m'ha imposat un especial

respecte, i Ia veritat és que
me fa mdta il.lusió jugar com
a local amb un ambient així.
Mai m'ha succeit fer-ho amb
un públic a favor tant adicte i
nombrós. Crec que ha de ser
mort positiu, inclús apassio-
nantpeljugador.

-Com te definiries com a
jugador?

-He jugat preferentment
de defensa lliure, pero tambè
puc fer-ho a qualsevol de-
marcació de Ia defensa i mit-
ja. Pretenc no ser un jugador
estàtic, i tambè m'agrada
anar endavant quan hi ha
ocasió.

-Quin és el principal desig
particular perl'any que vé?

-En primer lloc, que les
coses vagin bé a nivell
d'equip, i això voldrà dir que
tambè hi haniràn a nivell per-
sonal. Tenim il.lusió en fer una
brillant temporada i corres-
pondre d'aquesta manera al
sempre ponderat i admirat
públicdeSóller.

ALFONSO,a*aaguraqu*:"No8oniundef0nsore8tAtic.M'agradaanarendavant".(FotoJ.Sampedro)

"Llego muy ilusionado. Espero
brindar muchos goles a Ia afición
deSóller"

Nesqué a Valencia de Ia
Torres (Badajoz), pero de
ben jove, es traslladà a Cata-
lunya, a l'industrial Igualada,
a on després d'actuar a les
categories inferiors, als 17
anys, debutà amb l'equip lo-
cal a III Divisió. Aleshores, era
un bergant que ja despunta-
va fort. Arà, als 19, arriba al
Puig Major, a on cumplirà el
servei militar, durant el perio-
ded'unany.

-Quina és Ia teva demar-
cació, Toni Nova?

-Juego en punta. Lo
mismo de delantero centro
que de extremo. Me gusta
moverme, y bascular en las
zonsadedelante.

-Partits jugats i gols a Ia
darreratemporada?

-Jugué dieciséis parti-
dos, por problemas de ab-
ductores y también por mi
ingreso a filas. Marqué un
toal de ocho goles. Pedro Va-
lentín Mora, nuestro entrena-
dor, contó conmigo en todo
momento.

-Quie t'ha explicat del
C.F.Sóller?

-Que es un equipo joven,
que ciuda Ia cantera, y que
cuenta con una importante
afición.

-Com te definiries sobre
elterrenydejoc?

-Pienso que soy bastan-
te rápido, luchador y que me
entrego los noventa minutos.
Me gusta jugar por Ia bandas
y abrir huecos. El contragol-
pe, es hoy por hoy, funda-
mentalenfútbol.

-Suposam que t'hauran
informat, de que el public de
Sóller segueix bastant a
l'equip, però al mateix temps
ésmortexgent?

-Al público Ie gusta ver
triunfos. Esto pasa por todos
lados. En Igualada pasaba Io
mismo. Es este aspecto, es-
toy sumamente tranquilo.

r4OVA,usdefineixcomajuflador."MegU8tajugarportasbatxtasy
abrirhuecos". (FotoJ. Sampadro)

-Quines principals dife-
rències hi pot haver entre Ia
lllcatalanailabalear?

-Según tengo entendido,
en Ia Tercera balear hay muy
pocos campos con césped.
Allí, más de Ia mitad son ver-
des. Pero esto tampoco serà
ningún problema para mi. Es-
toy muy bien acostumbrado
a jugar en los campos de
tierra.

-Alguna cosa en espe-
cial en aquest primer contac-

te amb Ia teva nova gent a
través de VEU DE SOLLER?

-Sf. Que llego muy ilusio-
nado en esta nueva etapa en
mi carrera deportiva, y que
me entregarè en cuerpo y
alma porque quiero que el
publico me coja aprecio, tal
como sucedió en mi anterior
club, el Igualada. Quiero
brindar muchos goles, y que
sirvan para una buena cam-
paña de mi equipo en esta
próximaliga.

—f^s>s^s^
ßcsTaufante-tipuM
" _ r̂==T> f^ —

KiqUWKXStyUMO&
.630792-SOLLia

JVTOJDAS CARMEN
Av. Cristóbal Colón, 3

(Enfrente Mercado Municipal) - SOLLER

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

MUEBLES CASTANER S.A,
CASA FUNDADA EN 1865

C/. VICTORS, 7 - TeI. 63 1195 (Oficina)
C/. SA LLUNA, 26 - TeI. 63 0107
C/.BATACH,12
C/.SANJAUME,21

07100SOLLER(Mallorca)

VIDEO
CHARLIE
Frente Mercado

C/. Colón

AntonlaSegul
Depilación
Pedicura
Manicura
Masajes

Limpiezas

SERVICIO anna LANOA

I
•garaje

TALLER MECÁNICO
ISABEL II, 124 - TELF. 632201

SOLLER

FiatUno45 973.560
FiatUno60Smart 194.340
FiatUno70SX 300.740
FiatUnoTurbolE 564.080
FiatTipo1.400 498.910
FiatTipo 1.600DGT 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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Futbol3a.Divisio

PILOTADES ESTIUENQUES

ToniOliver

-DeI tot confirmades les renovacions dels BERNAT, MARTIN,
AMENGUAL i NOVA, i Ja segures les continuitats dels TONI,
COLL, NADAL, BESTARD, BURGOS, BARRERO, RAJA i GOT, i
l'ascens delsjuvenils TOVAR, ABELARDS i RODRIGUEZ, junta-
ment amb els també juvenils CARMELO, DAVID i ATIENZA, que
faràn Ia pre-temporada a les ordrés de Timoner. Tot plegat fa que
el SóHerja téngui un clar esquema per Ia imminent temporada...

-Per cert que des de dilluns, ja entrenen a tota pastilla. De
moment poc camp i mofta muntanya. El circuit elegit, és el del
pinar del Puig. Lo de Ia presentació, segurament es farà a principi
de Ia setmana que vé, un cop cetebrada Ia esperada assamblea
perfereldesitjatpertots, reHeualadirectiva...

-Lo que és innegable, és que l'equip nou, es bellegua a base

MiqoelNadal,unanymeselgrancapitadetesoBerica.(Foto:G.Deya)

de bé. Estan fent una feinada, i recaptant efectiu a fi de poder
embestir amb garanties al pressupost, i per primer cop en mofts
e poder embestir amb garanties ai pressupost, i per primer cop
enmortd'anys,cubrir-b!Quejaseriauntotalexrt...

4t
^sta en marxa un sorteig consistent amb un cap de setma-

na a Eivissa per a dues persones. Tot el que signifique fer duros,
Ja és bó. S'està també treballant intensament en aconseguir un
"sponsor* que reporti mig quiHet. I també ja s'ha posat en marxa
Ia campanya de socis, de Ia qual podem avançar que no hi haurà
cap pujada de preus respecte a l'any passat. La publicitat al
canp,tanr*^esuncapftolquemereixunaatencioespecial...

-I per utäm, podem adelantar que en aquests moments hi ha
bastantes possibilitats de que el Sóller tingui a Can Maid com a
rival per Sant Bartomeu, al Pobtense, set anys a Segona B, i
aquest any, un dels "cocos" segurs de Ia Tercera Balear. Ende-
més, s'estàin fent gestions, per fer partits pre-temporada davant
PoltençaiMaganova.LaSetmanaquevé.mésnoves...

Sa qIosa dcn Tomeuet

Ja hem tenim dos de nous
EIC.F.Sóllerhafitxat
a un soldat des Puig Major
que per allàd'att ha pasturat

Esper que es pugui demostrar
a davant s'afició sollerica
que si bé no és sa més rica
si que en es camp sol anar

Diuen que ve del ̂ ualada
iaSóllervedestinat
vaja quina pardalada
si a ell, no l'haguèssim fitxat

Un Atfons se n'ha anat
i un altre Alfons mos vé
dellinatgeésPalmer .
iesperjaquetambé
com sembla, l'haguim encertat

Fútbolbase

Canvis
Joan-Antoni

A partir d'aquesta tempo-
rada que hem de començar,
tots els equips sdlerics de
futbol passaran a pertànyer a
n'el C.F. Sóller en qualitat de
filials, duent el seu nom els
equips de segon any, que-
dant constituits de Ia següent
manera:

L'alevin de primer any es-
tarà entrant per n'Albert Hauf,
anomenant-se U.E. Solleren-
sedelC.F.Sóller.

Dins l'alevin de segon
any el tècnic serà n'Andreu
Pons, duent en nom de C.F.
Sóller.

Al font de l'infantil de pri-
mer any estarà en Manuel
Gómez Aroza, denomi-
nant-se U.E. Sdlerense del
C.F.Sóller.

EIs de segon any aniran
comandants per l'instructor
tècnic Xus Brugos i s'anome-
narenC.F.SóHer.

Així queden constituits els
noms dels diferents equips i
l'entrenador que tindran cada

NOETQUEDISACASA.
VINEAAPRENDREANAVEGAR

PASSA-T'HOBE
WIWWMWF-VELA

PORTDESOLLERALAPLATJAD'ENREPK
ESPORTESCOLAKESTIU89

FEDERAOOBALEARDEVEU
AJUNTAMENT DE SOLLER

CONSELLERW D'EDUCAOO I CULTURA
DIRECaOGENERALD'ESPORTS

MARCUS
Carpintería
ymuebles

CampLlarg
Teléf.630281

bernat cabot seguí
aigua • gas - electricitat

CALEFACCIÓ • BANYS
PISCINES • CUINES
ENERGÍASOLAR"
ARTICLES DECORACIÓ

Carrerde Ia mar, 24 ¡ 41 • Sòller
TeIs: tallers 630796

oficina 63 38 43

un d'ells, si no hi ha canvis de
darrerahora.

El treball de coordinació
de Ia part esportiva anirà a
càrrec d'en Miquel Bestard
que supervisrarà de mdt prop
totselsal.lots.

. No hi ha dubte de que el
futbol base està en bones
mans, ara l'importat és que
a curt termini sortin bons ju-
gadors, perquè en breu tots
els nois que juguin amb
el C.F. Sóller siguin solle-
rics.

Ciclisme

Provesd'agilitat

Miquel Socias, Marc Rosselló i Marc
Rosselló i Miquel-A. Martínez varen
dominar en els Estiradors

Joan

Trenta-un inscrits, morta
tècnica, i clar domini d'en Mi-
quel-A. Socias, en Marc Ros-
selló i en Miquel-A. Martínez,
a les proves d'agilitat de les
Festes dels Estiradors, orga-
nitzades com cada any pel
Club Ciclista "Defensora
Sollerense". El capvespre
d'habilitat amb bicicleta va
començar per les corregudes
de cintes, a les que es varen
imposar en Marc Rosselló i en
Xavier Martínez amb nou
puntscadaun.

A les proves d'obstacles
inesperada victórica d'un Xa-
vier Fontanet que es va
aconseguir imposar damunt

en Miquel-A. Socias i en Gui-
llem Bemat (tercer classifi-
cat).

Victoria absoluta d'en
Marc Rosselló a les proves de
lentitud amb dura lluita amb
en Miquel-A. Martínez, que*1

va aconseguir el segon lloc, i
en Miquel-A. Socias, tercer
classificat.

I per finalitzar Ia prova
més disputada, Ia recollida
d'objectes, a on el desempat
pel primer lloc es va haver de
fer amb una agulla tirada eqto
terra i tapada amb un paper̂
En Miquel-A. Socias va ésser
el guanyador, quedant classi-
ficats cojuntament pel segon
lloc en Marc Rosselló, en Xa-
vier Fontanet i en Miquel-A.
Martínez.

NUEVA DECORACION <*
LAME

AMBIENT
OR MUSICA
E AGRADABLE

ABIER TO CADA NOCHE
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Motociclisme Atíetisme

Es varen cumplir els nostres pro-
nòstics, i per segon any consecutiu,
amb una increïble facilitat, el pilot de
Motos V-2 Josep-Lluís Angel Oliver
(Honda RC-30) es va tomar imposar en
aquesta VIa. PUJADA MOTOCICLISTA
AL PUIG MAJOR" organitzada pel
Moto Club Media MiIIa amb el patrocini
del Consell Insular de Mallorca i els

Ajuntaments de Sóller i Fornalutx. En
Mateu Riutort (Yamaha TZR 250), el
nostre segon favorit, no va tenir cap
problema per imposar-se dins Ia cate-
goria C, al mateix temps que es classi-
ficava eHercer de Ia general, mentres
que en Jaume Alhama (JJ Cobas 250)
aconseguia el segon lloc de Ia catego-
ria C i el sisè de Ia general.

El solleric Josep Soler Jorquera (Honda NSR125)
guanyador dins Ia seva categoria

Enrotlladora victòria d'en Josep-Lluís
Angel Oliver (Honda RC-30) a Ia "VIa.
Pujada Motociclista al Puig Major"

Joan

L'únc que ens va faMar fou
en Frank Munar Petersen
(Yamaha 500) degut a una
espectacular i lamentable cai-
guda, a ta primera pujada del
diumenge, a una de tes darre-
res voltes abans de l'arribada,
estreltent-se contra una roca,
havent d'èsser evacuat amb
una de tes ambulàncies de Ia
Creu Roja, amb rompuda de
tes dues cames i teskxis de
consideració a tes vèrtebres.

Gran ambient i bastans
d'aficionats al lterg de tot el
circuit, encara que probable-
nent no tants com a lesedi-

cions anteriors, degut a les
aftes temperatures que vàrem
tenirduranttoteldiumenge.

Un total de cinquanta-vuit
pBots agrupats en sis catego-
ries (segons Ia cilindrada de
tes seves màquines) varen
prendre part en aquesta sise
na edició de te Pujada al Puig
Major, acabant només quaran-
ta-sisd'eHs.

L'itinerari era el clàssic de
cada any, des de el creuer de
Fomalutx fins en el Túnel Petit
del Puig Major, amb un recor-
reguttotalde3.875metres.

En Josep^uis Angel ON-
ver, guanyador no fa massa
dates de Ia Pujada a Sa Gra-
mola, es va imposar amb tota
daredat, encara que no va
lograr superar el seu rècord
personal de Ia passada edició,
a te que va aconseguir un
tempsde2'06-47.

El seu més immedtet rival,
en Caries Kotnik (segon ctessi-
ficat a te segona, te tercera i al

quarta edició) va sufrir un
accident a Ia segona pujada
dels entrenaments del dissab-
te, quedant Ia seva Yamaha
FZ 750 bastant atropeNa-
da.

En Mrçuel Alcina (Honda
RC 30), s'únic que Ii podia fer
un poc de sombra pareix que
va tenir bastants de proble-
mes mecànics marcant un
temps bastant superior al de
les seves possibilitats, per el
que el guanyador no es va
haver de forçar massa, fent
una pujada bastant còmoda
degut a que Ia seva màquina
era mott superior, no aconse-
guint rebaixar el seu rècord a
pesar de pujar amb una moto
més potent que Ia de l'any

En Josep-Uuís Angel es va
imposar clarament a les dues
pujades del diumenge i a les
dues d'entrenament del dis-
sabte, aconseguint un temps
de 2'09t)2 a Ia primera pujada
del diumenge, a una mitjana
de 114'400 qms.̂ Kxa.

En Miquel Afcina (Honda
RC-30) va aconseguir el segon
lloc de Ia general i del Grup A
amb un temps de 2'10"11 a Ia
segona pujada, a 113'442
qms^xxa.

El tercer a Ia categoria A, i
quart a Ia general, fou l'andor-
rà Caries Kotnig Otemaha FZ
750), amb un temps de
2'12"70 a Ia segona pujada, a
111'228qms7hora.

Com hem comentat abans
el tercer de Ia general fou el
sorprenent Mateu Riutort
Otemaha TZR 250), primer de
Ia categoria C, amb un temps
de 2'11"49 aconseguit a Ia

segona pujada, a una mitjana
de111'826qms./hora.

Dins Ia categoria B triomf
clar d'en LJorenç Navanro
(Yamaha FZR 600), que va
cumpHr els pronòstics, impc-
sant-se per davant d'en
Joan-F. Juan Luengo (que por-
tava Ia mateixa màquina, de
n'Eduard Cots O'amaha XT
600)... El seu millor temps fou
de 2'14TO, aconseguit a Ia
segona pujada, a una mitjana
de110'132qmsyhora.

La sorpresa pels sollerics
fou l'aplastant victòria del pilot
local Josep soler Jorquera
(Honda NSR 125) dins te cate-
goria D (125 CC), fent una
magnífica segona pujada,
amb un temps de 2'26W a
una mitjana de 101'047
qms.A*xa, dassiffcant-se per
davant d'en Sahvador Rodri-
guez O'amaha TZR) 125), en
Uuís Valkaneras (Honda NSR
125), n'Antoni Satom O^amaha
TZR125)...

Dins Ia categoria E (80 cc)
el guanyador fou en Josep-M.
Rey Peña O'amaha TZR 80), a
una mitjana de 91'574
qms.̂ ora, seguit d'en Rober-
to Pons, en Miquel Bota, en
Josep del Toro i en Jaume
Ferrer tots amb Honda MBX
80.

A destacar que en
Josep-LJuís Angel Otiver és el
segon pitot que aconsegueix
repetir victòria absoluta en
aquesta Pujada. El primer fou
n'Antoni Barcek>, guanyador
de te segona i quarta edició
d'aquesta prova, que amb
tota seguretat es pot catalo-
gar com Ia més popular de les
Balears.

LlorençSegui es va haver de conformar amb el segon lloc

Aclaparadora victòria del menorquí
Manuel Muñoz a Ia "Cursa Popular
dels Estiradors"

Joan

Seixanta-dos inscrits a Ia
Cursa Popular dels Estiradors,
entre ells representants menor-
quins, de Pollença, del "Bode-
gues Olwer", i alguns estrangers
que es troben passant les seves
vacances per aquí. L'organitza-
ció, com cada any, va córrer a
càrrec de Ia Secció d'Attetisme
del "Circulo Sollerense", baix del
patrocini de Ia Comissió de Fes-
tes d'aquesta popular barriada
sollerica. Dins les proves d'ini-
ciació el triomf va correspondre
a n'en Tomàs Vidal, seguit d'en
Josep Matilla, en Lluís López
Cokxn i en Francesc-Josep Btoi-
loni. Na Cristina Negre fou Ia
guanyadora dins Ia categoria
d'iniciació femenina, seguida de
na Shaila Matilla, n'Elena Gó-
mez, n'Estefania Sanchis, i na
LorenaAfanador.

Dins Benjamins Masculins el
triomf va correspondre a n'An-
toni Payeras, seguit d'en Gui-
llem Giver, n'Hector Ctedon, en
Joan Marc, en Joan-Uuís Ca-
sasnovas, en Miquel Fontanet i
en Miquel·Angel Marin. Essent
na Patricia Ballester Ia primera
classificada femenina, seguida
de na LoIi Martínez, na Cristina
Fiol i na Jeronima Bibiloni.

Clar triomf d'en Came Rn-
chart dins atevins masculins,
seguit de prop pen n'Eugeni
Quirós i en Guillem Pinchart. En
quart lloc es va classfficar en
Victor Cokxn, en cinquè en
Joan^Josep Bestard i en sisè en
Joan>JosepJuarez.

Na Maria-Jesus Pallicer, pri-
mera classificada aleví femenina
va entrar darrera en Guiltem
Pinchart, i na Maria Payeras,
segona classificada, darrera en
VictorCokm

Victòria de n'Antoni Martjnez
dins infantils masculins, seguit
de prop pen Xavier Fontanet, i
ja bastant més endarrera en
Bartomeu Deya, en Guiltem De-
ya, i n'Andreu Castanyer, es-
sent Ia guanyadora i única par-
ticipant femenina na lc4anda
MartJnez.

Dins cadets masculins triomf
d'en Vicenç Lopez, seguit d'en
Pere Pallicer i en Josep-Maria

Coca, essent Ia guanyadora i
única participant femenina na
PatriciaBemat.

Juniors, Seniors i Veterans
varen participar conjuntament,
donant cinc vortes al classic cir-
cuitdelsEstiradors.

Des de el començament en
Llorenç Segui va agafar el cap
de Ia cursa partitn en solitari,
seguit mort de prop pel menor-
quí del Fidipides Manuel Muñoz
i el seu company d'equip Joan
Alemar.

En LJorenç anava mantenint
les diferències fins que a ta
quarta volta va èsser superat
pe) menorquí, que Ii va entrar
amb una vintena de metres
d'avantatge. El tercer fou en
Joan Alemar, seguit d'en Mi-
quel-Angel Joan, en Pere-Joan
CdI, en Guillem Puig, en Sebas-
tià Vicens, en Uuís Ortega (pri-
mer veterà), en Paulí Aguitó, en
Josep Díaz (segon veterà), en
Sahvador Castanyer, en Chris
Munsch, en Bonaventura Her-
nàndez, en Jaume Amorós...

Per categories aquestes fo-
ren les classificacions:

Júniors:
1.-UorencSegui
2.- Sah/adorCastanyer
3.-ChrisMunsch

Senior.íFemenins:
1.-AntoniaColl

Sentors Masculin«:
1.-ManudMunoz
2.-MoanAlemar

3.- Miquel-Angel Joan
4.-Pere-JoanCdl
5.-GuillemPukj
6.-SebastiaVicens
7.-PauliAguilo
8. - Bonaventura Hemàndez
9.- LJorenç Bota Fuster

10.-JaumeCotom
11.-JordiAmau

Veterans:
1.-UufsOrtega
2.-JosepDfez
3.-JaumeAmoros
4.- FrancescJiménez
5.-MiquelBonnin
6.-kjnasiMarti
7.-NicdauGarcia
8.-AveliVidal

Finalitzades tes curses per
les Reines de les Festes i pels
Regidors Jaume Cokxn i Miquel
Puig varen èsser lliurats els tro-
feus i medalles a tots els finalis-
tes, així com un diploma com-
memoratiu de Ia seva participa-
cióalacursa.

XCursaPopular
CiutatdeSóller

Segueixen els preparatius
per aquesta clàssica sollerica
que es disputarà dia tretze
d'agost.

EIs organrtzadors ens aca-
ben de confirmar que a més de
medalla I diploma per tots els fi-
nalistes hi haurà una camiseta
pels cinquanta primers classifi-
cats, i trofeu pels quatre primers
decadacategoria.

Antonia Cabot Tomas
A.P.I.

Placad'Espanya,2 - tel:.633843

Floristeria

Paradís
Bonsaisy
accesorios

EsTravés, s/n-Tetf.633174
07108PortdeS6Uer.

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FUNOADA 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 IMAlLORCA)
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ANUNCIS CLASSIFICATS

Interesados llamar al
telefono63.28.49.

EN SOLLER, SE AL-
QUILA local muy
céntrico apto para
despachos o vivienda.
TeI. 63.01.25 y
63.12.17.

SE PRECISA SEÑORA
que sepa cocinar y
realizar trabajos
de casa. Agosto y
septiembre. Trasla-
darse a Lluc Alcari.
Razón: noches. TeI.
63.14.38.

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

VENDO WINSDURF
para principiantes,
con dos velas. Precio:
20.000 pts. TeI.
63.34.35.

SE NECESITA DISCK
- JOCKEY Y PORTE-
RO para Discoteca Al-
tamar y Saint Ger-
main.

EXTRAVIADA aguja
oro-diamantes. Zona
Convento, C/. Isabel
H. Se gratificará Ia
devolución a Ia policía
municipal.

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

SE COMPRAN
MUEBLES ANTIGUOS
y toda clase de obje-
tos. Carrer de Ia Rosa,
3.Tel.63.10.67.

COMPRAMMOBLESi
qualsevol altra cosa
rústica o antiga. Pa-
gam al comptat. Anti-
guitats Antoni de Sa
Coma Qeroni Bisbal).
Carrer del Vicari Pas-
tor, 9. TeI. 63.08.65 i
63.07.68.

SE DAN CLASES DE
E.G.B. Y FORMA-
CION PROFESIONAL
DE 1er. GRADO (Cal-
culo y Contabilidad).

Bàsquet

633456

Riiiiiing! Que esperen per balitzar Ia badia de Sóller? Mos varen
prometre que es feria abans de l'estiu, fa més d'un mes que les
cordes, material està aquí, i encara no se fa res. EIs zodiacs i algu-
nes lanxes arriben fins a Ia vorera, allà on hi ha nins dones i homos
que neden. Si hi ha un accident, qui serà el responsable Sr. Valca-
neres?

...Permi he vist tes barreres del matadero. Un dia acompanyant
al meu fHI a l'institut, en vaig veure unes en un sola, amunt de tot,
aprop de FP, a Ia dreta, i me semblaren tes que antes hi havia al
matadero. Ara, jo no sé que hi fan allà, ni sé de qui és alló, o pentu-
rasónunesbarreresques'assembtemmoft.

VuII donar tes gràcies a tots el professors de l'Institut de batxi-
Her, i alabar Ia labor de tots ells, ara que els meus fills han sortit
d'aquesta etapa de l'ensenyança. Es mott bo tenir un institut a
SóMer, i a més he pogut comparar Ia feina que han fet els meus fills
aquí amb Ia tasca realitzada a altres col.legis privats de Palma, on
tes quotes mensuals eren ben attes. Si ho hagués sabut els hauria
matricutot a Sóller des del primer curs de BUP. A l'institut, els pro-
fessors cobren de l'estat i els alumnes no paguen res, i els soMerics
ens podem sentir ben satisfets de poden tenir els infants escolarit-
zatsfinseM8anysaSoHer.

J.SASTRE
Reparación y venta

de etectrodomésticos.
Serviciooncial

FAGOR-ASPES
C/.detoMar,157,bajos

Tel.630673

Restaurante
CA'N JAUME

Ctra. Desvio í/n.
(junto gasolineral

Tol.63l616-SOLLER(Mallorcal

El Juventut Marianaja ha previst Ia planificació per Ia temporada 1989/90

Probablement no hi haurà equip senior masculí
Mago-89

EIs membres de Ia junta
tècnica i directiva ja han perfilat
el disseny del Juventut Mariana,
club que aglutina el món del
bàsquetaSóller.

L'equip Senior Femení, que
s'enfrontarà a una temporada
en Ia que podrà demostrar Ia
vertadera valúa i el pés del
bàsquet solleric, serà l'insignia
del club per tal que és quasi bé
segur que no s'inscriurà, en
competició, a cap equip de Ia
màxima categoria masculina.

La raó d'aquesta actitut,
dels directius i tècnics-respon-
sables del club, Ia podem en-
tendre en tom a dues clares
orientacions: per una part Ia
que parteix de l'actitud negati-
va adoptada, en general, per
l'equip Senior masculí en Ia
temporada passada que va es-
devenir en constants sancions,
del comitè de competició, per
els compomnents d'aquest, i
una greu degradació, el col·legí
d'àrbitres i el món del bàsquet
balear, en general. La conse-
qüència d'aquesta situació va
esser Ia greu càrrega econòmi-
ca del valor de les sancions,
malgrat que Ia deceisió dels di-
rectius, a Ia vista dels esdeve-
niments, fou Ia de retirar l'equip
suportant Ia multa que això su-
possava y acceptant l'ktea de
que una nova inscripció de
l'equip masculí els obligaria a
començar en Ia categoria mès
baixa. Per l'aftre part, caldria
assenyalar l'idea de fer base i
pedrera, formant tècnicament i
esportivament als jugadors des
de les categories de l'iniciaciò,

L'equipMnhKf«n^,convkJataltome^"BoosAJre889"(So(ef,B««tard,MorellC.,Ramófi,U8dó,Fefrer,
Na<M,Moral,Barc*olE*caia*)

arribat a constituir equips se-
niors al final de tot aquest pro-
césd'ensenyament i instrucció.

Aix! les coses, Ia previsió
d'equips per a Ia temporada
1989-1990, resta de següent
manera:

a) EQUIPS MASCULINS:
1 Mini-bàsquet - 1 Infantil -

1 Cadet i 1 Juvenil, atès que al
no convocarse Ia categoria
pre-infantil, possibtement els
minibàsquet o els infantils si-
guin 2 els equips a inscriure.

b)EQUIPSFEMENINS:
1 Mini-bàsquet - 1 infantil -

1 cadet - 1 juvenil i 1 senkx. EIs
tècnics amb els que es compte
són: Benet Estaràs, Joan Buazà
i dos jugadors del juvenil, en les
categories masculines, i en tes

MoltapaUaipocbessó
Espagòs

Objecte votant no identificat

Dissabte passat l'amic Tomeu es va aixecar ben dematí
per anar a les festes dels Estiradors, més pel berenar que
oferiaelPSOEquenopelbou,in'hivapassarunadebona.

Quan anava pel tercer cantó de pa no eren més que ala-
bances a aquella berenada, perquè hi havia de tot i mort; el
pa estava ben remullat d'oli, els cantons eren ben gruixats... i
mentres alabava va fer un acudit, Ii saltà una rialla i ja tens el
barram de'n Tomeu per l'aire fins que caigué uns metres en
fora, enmig d'un redd de madones que, com ell, aprofitaven
bé Ia convidada. A aquelles dones els va venir tant de nou
que aquella "cosa" caigués allà enmig i va ser tan aviat fet
que no varen saber què era hi no vcrtgueren esbrinar, i parti-
ren correns cap a l'altra banda, i amb el "susto" Ii trepitjaren
el barram a l'amic Tomeu; que ja el me tens amb una bosse-
ta de plàstic arreplegant els bocinets com a restes arqueo-
lògiques de gran vakx.

Segons les darreres noves que hem tengut d'ell tan sols
menja consomé, poma rallada i síndria.

Anims,Toemu.

Família incomunicada

Certa persona va aparcar el seu vehide; per peresa
d'anar al T*arking Municipal" o trescar una mica més enfora;
just davant una porta d'una casa del Carrer de Sa Lluna
sense que els inquilins de Ia mateixasen'adonassin.

Quan aquestes se despertaren i vo^ueren anar com ca-
da dia a Plaça a comprar es varen trobar amb l'endemesa
davant el portal i no podien sortir de cap manera. Així com
pogueren avisaren un veí i aquest telefonà a tes Cases de Ia
VlIa1 qui se n'encarregà de retirar el vehicle. Però aquesta
operació no es fa amb uns minuts, sinó que varen trigar bas-
tant de temps, i ja tenim el Carrer de Sa Uuna ple de cotxes
durant uns Hargs minuts i els inquilins incomunicats dins ca
seva durant a^unes hores.

CaI dir que Ia madona d'aquella casa va estar vigilant el
portal durant uns dtes per tal d'evitar més fets d'aquest ti-
pus.

NOTA PER Don Amador Castafter Malgrat tes teves
previsions, amic, te record que ja som al número 10 i anam
endavant amb mes força que mai. Fins Ia setmana que ve!

femenines: Catalina Morell, Aina
Nadal, Marfa Escales, Cristina
Bemat o Ma. Antònia Ramón i
MarceUíGot.

Amb aquests plantejaments
haurem de considerar Ia tasca
del Juventut Mariana com de
gran relleu i importància, mal-
grat Ia mancança d'instal.la-
cions públiques adequades, el
que obliga a subsistir en tom al
lloguer d'instal.lacions privades
que financía Ia pròpia economia
del club, i el bon enteniment
amb el coUegi Sant Vicenç de
Paul, qui deixa les seves, i dóna
totes les facilitats. Així el bàs-
quet a Sóller ocuparà més de
40 hores setmanals de l'oci del
més de 120 joves de Ia nostra
ciutat.

l'Equip SeniorFemeni
convidat al Tomeig del Bons
AiresdePalma

Amb motiu de tes festes

Voupopukir

populars de Ia barriada de Bons
Aires de Palma (Santa Catalina
Tomàs), i gaudint de l'organit-
zació de l'associació de veïnats,
i el patrocini de l'ajuntament de
Palma, el club Bons Aires, ha
convidat a l'equip senior femé-
ní de bàsquet del Juventut Ma-
riana, per tal de clausurar
els diversos actes esportius
i disputar el corresponent tro-
feu.

L'encontre, que es desenvo-
luparà a Ia pista de Ia Parrouia
de Santa Catalina Tomàs, el
darrera de Ia plaça de Ia Santa
Pagesa, el proper dijous dia 27
de juliol, suposarà l'enfronta-
ment entre el segon y tercer
classificats a Ia lliga de Ia
temporada 198&39, i malgrat
trobar-se en perfode de vacan-
ces i segurament no poder
comptar amb Ia totalitat de Ia
plantilla, esdevinara un encon-
tre interessant del que anirem
informant.

Quinautilitatveu
alaBasedelPort?
(4)

TOLOTFflAS. Ferroviari
-Tot és nosa el que Ia Base fa, i en un terrenys que fan moKa fal-

ta al pobte. Perquè no s'han cedit?. Mira, me consta que tes autori-
tats locals han intentat fer gestions, però sembla a ser que això es
guarda per una sèrie de militars retirats que venen a passar tes va-
cancesd'estiu. Sensecomentaris.

* * *

AINA LLANERAS. Ceràmiques
-Cap ni una. La mos haurien de tomar. Tanmateix per Io que

s'utiHtzal· Lo cert és que el Port de SóHer guanyaria un mil per rri,
perquè realment, vos heu fitxat Ia barbaritat de mefres quadrats que
ocupenentotelPort?

* * *

TOMEU CASTANYER. Cafeter
-La Base Naval, s'ha convertit aetuaknent en un »oc de repòs i

poca cosa més. Ara mateix, tenc a to terrassa del bar, a quatre m*-
tars retirats, que venen a pte estiu a passar un parel de dtes en
aqueltes instal·lacions. Es una llàstima, perquè tot aquell terreny es
podria aprofitar mott millor, per amarraments de embarcacions, per
Io que Ia brutícia ja no aniria com ara, a dins Ia mar. Aquest és el
granprobtema.
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Cuhura

Joventuts Musicals funcionarà a
partird'agost

Gabriel Mercé

El dilluns passat en el
transcurs d'una reunió entre
els membres del Grup Nove-
tat, components de l'antiga
junta de Ia delegació sollerica
de Joventuts Musicals i altres
persones vinculades al món
de Ia música, es creà una
junta directiva provisional de
JJ.MM.

Joventuts Musicals és
una associació internacional
dedicada a l'organització
d'activitats culturals (princi-
palment de caire musical) i a
Ia promoció de joves intèr-
prets per mitjà de concursos
anuals.

Sóller va comptar fins fa
13 anys i durant un llarg pé-
riode de temps amb una de-
legació d'aquesta associació
que malauradament va de-
saparèixer.

Fa uns mesos el Grup
Novetat, es va interessar en
recuperar aquesta important
associació per a miltorar el
nivell musical de Sóller, i
després de diverses reu-
nions amb més persones i
entitas interessades, Ja és un
fet.

Ara Ia Comissió de Músi-
ca del Grup Novetat canviarà
el seu nom pel de Joventuts
Musicals ja que pertànyer a
aquesta associació intema-

"D'esquerra » dreta: Gabriel Mercè, secretari; Miquel Angel Miró;
president Fabià Acosta, vfcepresMerrt"

cional pot ser mott aventatjós
pel món musical solleric.

La junta directiva provi-
sional està formada pel pre-
sident, MK|uel A. Miró; vice-
president, Fabian Acosta;
secretaris, Ma. kjnàsia Pérez
i Gabriel Mercé, tresorers,
Teresa Miquel i Miquel
A. Canals; i vocals, Jero-
ni fíullán, Catalina Estare-
llas, Antonia Rossinyol, Mari-
bel Torrens, Francesc Soler,
Miquel Puig, Blanca Ortiz,
Jaume Mayol i mott proba-
blement un membre de
I'ASCP.

Segons manifestaren al-
guns d'aquests membres a

Veu de Sóller, "aquesta pot
ser una bona oportunitat per
sortir de Ia música sense va-
lor amb Ia que ens bombar-
degen, una ocasió per airejar
o encendre Ia cuftura musical
apagada que hi ha a Sóller o
també una petita passa cap
a Ia vida musical; cap a in-
troduir-nos dins el món de Ia
música".

L'acte de presentació
pública es farà en el trans-
curs d'un concert a celebrar
amb tota probabilitat durant
les festes de Sant Bartomeu,
primer dels organitzats per
les noves Joventuts Musicals
deSóller.

T
èfeCRSTAMOt»
ïüNÍAttEffTOóV
5oaa MKUJM
£L füEy 5 í lvf
k t^*WW v

SOLLER AL AMANECER: El pasado sábado Sóller amanceció con Ia evidente inspiración a Ia crítica
por parte de algún artista del "Spray". La noticia se conoció aproximadamente a las 6,15 horas y a los
pocos minutos Ia Policía Municipal, cumpliendo órdenes del jefe de servicio, procedió a indicar a Ia bri-
gada municipal, las disposiciones oportunas para repintar el texto que se aprecia en Ia foto. Dicho
acontecimiento quedó subsanado sobre Ia 7,15.

Cabe señalar que el monumento que se aprecia en el fotografía superior no fue el único ya que en
el coll de Sóller (Filiatus) se podía apreciar con las mismas característas el siguiente texto "Secretario
del Ayuntamiento de Sóller, vende pisos, edificio deKa. Para informes, Ayuntamiento de Sóller tel.
63.02.00.'.

El PSM proposa una nova
plaça pública

Veucomarcal

El grup municipal del PSM
presentà una MOCIO d'urgència
en el passat ple ordinari del mes
de juliol. La moció feia referència al
solar del carrer de L'Alqueria del
Compte, veinat del Bar Molino,
que ara està en venta. El PSM
proposa que l'Ajuntament fromàs
una comissió, no tots els grups po-
lítics hi estiguessin representats,
per començar les negociacions
amb els propietaris del solar es-
mentat i especificava que com-

Escorca

prant aquest solar, es podria
construir una plaça pública. An-
dreu Pons explicà que havia quali-
ficat d'urgent de Ia moció per no
perdre l'ocasió d'adquirir un solar
mort apropiat per ser una zona
pública. El president de Ia comis-
sió d'urbanisme explicà que Ja ha-
vien fet gestions sobre el tema,
que Ja havien pariat amb els pro-
pietaris. La moció del PSM no fou
aprovada, però quedà constància
que el temaja s'estava tractant.

Deià i Fornalutx sol.lícitertsubvencions per a
instal.lacions esportives

El Consell lnsuter de MaUorca
ha comunicat als Ajuntaments
que tenen Ia possibilitat d'obte-
nir subvencions per construir,
ampliar o miltorar instal.lacions
esportives. A Fornalutx el con-
sistori considerà oportú dema-
nar una d'aquestes ajudes. En el
ple ordinari de juliol, el batJe par-
là d'arreglar l'espai esportiu de
Sa Rutiana, considerant que no
era oportú fer grans miltores ja
que es pensa començar prest
les obres de tes vivendes prote-
gides, aprop del camp de futbol,
i segurament es demanarà Ia
pista per posar material de
construcció. Pensant en les fes-
tes de setembre, consideraren
que era necessari, emperò,
arreglar mínimament te terra del
camp, amb unes camionades
d'arena, i també Ia xarxa de Ia
pista de tenis. Pariaren de Ia rei-
xa que tanca l'espai, i del mal
estat del pis del terreny de joc.
Pensaren que més envant serà

necessari llaurar el camp per
evitar que surtin a llum els en-
derrocamentsquerompten.

Per part de ÏAjuntament de
Deià, es fa un projecte per ser
presentat dins aquest pla de
subvencions: es tracta de cons-
truir una pista de tennis, aprop
del fútbol, i també unes casetes
de vestuari. AJguns regidors de
Deià, es preocuparen per Ia for-
ma de pagar Ia tercera part del
pressupost que correspon a
l'Ajuntament. El batie, també en
el Be on s'exposà aquest tema,
reflexionà que el municipi, enca-
ra que petit, podria assumir el
cost d'aquesta part, i que es pot
confiar en treure Ia quantitat no
amb imposts que pagarien els
deianencs, sinó amb donatius
privats, o amb un endeutament
no mol elevat de l'Ajuntament.
Per especifícar aquesta darrera
possibilitat, digué que Deià no
s 'havia endeutatcap vegada.

De let els costs d'aquestes

obres, es paguen a parts iguals
entre l'Ajuntament interessat, el
OM, i el Govem central. Així que
tes entitats locals sote aporten
un33%deltotal.

Port

A Uuc es construeix una SaIa
d'Exposicions i un magatzem municipals

G.M.

L'Ajuntament d'Escorca
està construint al Camí d'Au-
barca, vora Sa Turbina, a 100

Cerradura bancaria inutilitzada
M.A.Feijoo

El lunes de esta semana los empleados de Ia sucursal bancària ïïanco
\ de Vizcaya" descubrieron con asombro que no podían entrar en el interior
! del establecimento y descubrieron que Ia cerradura habia sidu inutilizada

con un pegamento. Fue requerido el servicio de cristatero y cerrajero, que-
dando posteriormente solucionado.

Lo que nos sorpredtó fue que en bs tiempos que corren b más usual
es entrar en el interior y no impedir to mismo.

Substracción de una cartera.- El pasado domingo por Ia tarde, el Ce-
lador del Puerto, encontró una bdsa detrás de una puerta de tos serviços
del Puerto y Litoral. Por otra parte uno de tos desagües se encontraba
obstruido ¡ tras examinarto, se detectó que en su interior se encontraba
una cartera con el D.N.I, de Ma. Luisa Vivas Marrog, a to cual Ie habían
sustrakJo ta bolsa con dicha cartera, dd interior de su vehfcuto, con el
agravante de que en Ia carterafattaban tarjetas de crédito, dinero, etc.

m. de Ia Raça de Uuc, un edi-
fici que servirà com a magat-
zem i saló d'actes i exposi-
cions. Aquest edifici entra dins
el Ra d'Obres i Serveis del
Consell Insular de Mallorca, i
l'Ajuntament ha de pagar-ne
untantpercent.

El nou magatzem estarà
construit en terrenys munici-
pals, al contrari que Ia Casa
Consistorial que pertany al
Bisbat. Segons Antoni Garau,
Tinent de BatJe, fins ara han
hagut de dependre del Mones-
tir, i han aprofitat l'ocastó que
els ha ofert el Ra d'Obres i
Serveis. El magatzem, a Ia
planta baixa, servirà com a ga-
ratge per als vehicles munici-
pals, però l'edifici en conjunt
estarà construit en vistes al fu-
tur, ja que actualment no és
estrictament necessari. PeI sa-
ló d'actes i exposicions que
estarà al primer pis hi ha morts
projectes curturals encara
senseconcretar.

Labruticia
delaplatja
jasurtpel
tele-text

Redacció

El teletexto és un sis-
tema de recepció d'in-
formació per televisió,
que ofereix informació de
temes tan diversos com
l'horòscop, el temps, el
resuttat de les quinieles o
comentaris discogràfics.
Aquest sistema d'infor-
mació s'emet diàriament
d'onze del matí fins a Ia
una de Ia matinada, ex-
cepte els dissaptes i
diumenges, que comen-
ça a emitir-se a les dues
del capvespre.

En l'apartat titolat
"Agenda", que està a cu-
ra de Cristina García
Ruiz, ha aparescut tota
aquesta setmana Ia nota
següent sobre Ia situació
de les platges de Balears
i les Canàries: "Les pla-
yas de Baleares se ca-
racterizan por su buen
estado sanitario. La única
playa con problemas es
Ia del Puerto de Sóller, en
Mallorca".

Únicament cal afegir
que Ia informació ha es-
tat facilitada per Ia Co-
munitat Autònoma, i que
les lletres "Puerto de
Sóller" estàn en vermell.
Qualsevol particular que
compti amb el correspo-
nent decodificador de
senyal pot localitzar
aquesta informació en Ia
plana 234 del Tele-text.

LO MAS BELLO ES RESISTDl
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.

-Ms-=*r Grosfdlex

rwfloy Decoraci^

. Mue6les ._
NAVARRO
**Zi S66 ~~\

^rpinteria de ob^5

_ CARPlNTERlA DE OBRAS
_ EBANISTERIA A MEDIDAS
_ MOBJLIARIO DE COCINA

EN MADERA Y FORMICA

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