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DIMARTS ESCLATÀ LA CRISI BaseNaval

Cinc regidors d'UM passen al grup mixte
i deixen el Batle en minoria

Amador Castanyer (Primer Ti-
nent-batle d'Educació i Cultura),
Gabriel Darder fTinent-batle d'Obres
i Urbanisme), Josep' Mora O"i-
nent-batle de Sanitat i Serveis Sc-
cials), Xim Reynés (Delegat de Circu-
lació) i Miquel Puig (Delegat d'Infor-
mació i Relacions Públiques), entre-
garen per escrit el passat dimarts
l'acta segons Ia qual decidien retirar
Ia confiança al Batle Antoni Arbona i
passaralGrupMixt.

El Ministeri de Defensa no ha rebut
cap petició de l'Ajuntament de Sóller

Narcís Serra: "Es possible
una solució negociada per a

Ia utilització pública de Ia
BaseNaval"

Narcís Serra, Ministre de Defensa, que estiuetja
a Mallorca des de fa deu anys, celebrà el passat
dimecres una roda de premsa al xalet que ocupa
durant el mes d'agost aprop de Ia CaIa de Deià.
En el transcurs de Ia trobada amb els periodistes,
"Veu de Sóller" Ii formulà les següents preguntes
referents al futur de les instal.lacions militars del
Destacament Naval del port de Sóller, que no
tengué cap inconvenient a contestar.

PlòcidPérez

Ha esclatat així una crisi que
es venia anunciant des de
temps enrera, i que, segons els
observadors, té els seus orí-
gens en Ia votació del projecte
de túnel, i Ia seva continuació
en Ia firma del conveni amb Ia
"Inmobiliaria Alcázar". La sor-
presa l'ha protagonitzada Jo-
sep Mora, qui havia manifestat
en diverses ocasions Ia voluntat
d'abandonar l'escó municipal a
causa de Ia seva edat i després
d'haver aconseguit el Centre
d'Atenció per Ia Tercera Edat.

La crisi s'ha produit en el
moment més inoportú, quan
l'Ajuntament es troba mancat
de liquidesa per no haver apro-
vat les taxes d'aigua potable,
clavegueram i recollida de
fems, i amb urgents problemes
per solucionar: conveni amb

"Alcázar", construcció de Ia de-
puradora i de l'emissari subma-
rí, recollida i eliminació del fems,
nou edifici de l'Institut de BUP,
acabament del poliesportiu
municipal, neteja de platges i
carrers, i pagament dels inte-
ressos del préstec per cons-
trucció de Ia depuradora.

La reacciódel Batle

En el mateix moment de co-
néixer Ia decissió dels cinc an-
tics companys de partit, Antoni
Arbona procedí a despullar-los
de tots els càrrecs que ostenta-
ven, exceptuant Josep Mora.

Antoni Arbona s'ha mostrat
tranquil en el moment de fer Ia
primera valoració política del
fet, si bé ha reconegut que Ia
seva situació no és fàcil. El Bat-
le entén que encara és possible
un enteniment amb alguns dels
membres disidents. Ha descar-
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ESPORTS:
-Atletisme: A vuit dies de Ia Cursa Popu-
lar.

Pere Borràs, s'adjudicà Ia clàssica més
antigadel'llla
^utbol: Porto-Cristo-Sóller, a Ia ¡orna-
da inaugural de lliga.

Es perfila el nou president del C.F.
Sóller.

tat, això si, qualsevol tipus de
negociacions amb Amador Cas-
tanyer i Gabriel Darder, perquè
suposa -segons digué el propi
Batle- que esperen ordres del
Secretari abans d'actuar.

Arbona ha iniciat una ronda
de conversacions amb els
grups de l'oposició a fi d'analit-
zar Ia situació política sollerica.
En el moment de redactar
aquesta crònica, havia celebrat
reunions amb el CDS i el PSOE,
i s'esperava que convocàs pos-
teriorment el grup del PSM.

Endemés d'això, el dia
abans, dilluns, el Batle firmà un
decret en el qual ordenava al
Secretari que, a causa de Ia
reestructuració que pensava
realitzar en Ia segona planta de
les oficines municipals, aban-
donàs el despatx tancat en el
qual s'ha reclòs els darrers deu
anys, i es situàs en les oficines
de secretaria, a Ia vista del
públic. Amador Castanyer, por-
taveu del nou Grup Indepen-
dent, ens ha manifestat les
raons que l'han impulsat a ell i
als seus companys a inte-
grar-se en el Grup Mixt. EIs mo-
tius exposats seran oferits als
lectors en tes planes centrals
delapròximaedició.

Aquest Grup entén que co-
rrespon al Batle d'intentar cer-
car una nova majoria que Ii
permeti governar els pròxims
dos anys. En cas que el Batle
no sigui capaç d'obtenir aques-
ta majoria, el Grup Independent
ho intentarà pel seu compte.
"Lo cert -ens digué Castanyer-
es que el Batie no pot seguir
actuant com fins ara, encara
que estic segur que en cas
d'obtenir una majoria actuarà
igual, perquè les persones no

canvien d'avui per demà. Anto-
ni Arbona ha actuat sempre
sense comptar amb nosaKres, i
enshaenganat".

Respecte a Ia possibilitat
d'arribar a una moció de censu-
ra per tal d'obtenir Ia govemabi-
litat municipal, Amador Castan-
yer ha afirmat desitjar no haver
d'arribar mai a aquesta situació
"Ja que, malgrat tots els seus
defectes, si està de Batle és
perquè nosaltres Ii hem posat;
però per Ia mateixa raó, també
ens pertoca llevar-lo. Si aquesta
persona no entén que quan
cinc dels set regidors que Ii do-
nen suport l'abandonen, mo-
ralment, èticament i política-
ment s'ha de retirar, nosattres
estam disposats a arribar fins al
final per assegurar Ia govemabi-
litat de l'Ajuntament. Si Antoni
Arbona està en el grup de Ia
majoria, nosaltres volem estar a
l'oposició".

EIs membres del Grup Mixt
no han abandonat Unió Mallor-
quina, sinó que estan a l'espera
de Ia decissió dels òrgans di-
rectius del partit. A l'entretant,
afirmen que seguiran defensant
el seu programa electoral amb
Ia mateixa força, tant si estan a
Ia majoria com a l'oposctó. En
definitiva, les discrepàncies no
són de contingut, sinó en Ia
manera de fer les coses.

Amador Castanyer sortí a
camí a les acusacions d'haver
obtingut compensacions eco-
nòmiques sota mà per les de-
cissions que havien de prendre.
"La prova d'això -digué- és que
passam al Grup Mixt sense ha-
ver aprovat cap dels temes en
qüestió i, endemés, renunciam
als càrrecs que teníem i a les
dietes corresponents".

EIMinistrenocreupossiWeque,demofnem,laBases^ui
tnHttarment reactivada

PlàcidPérez

P.- Senyor Ministre: vos-
tè no desconeix els proble-
mes de manca de llocs
d'amarrament per embarca-
cions que pateix el Port de
Sóller, sobretot els mesos
d'estiu i que, en canvi, hi ha
tot un Destacament Naval
que està pràcticament
abandonat, amb una dotació
de personal mott inferior al
milenar de mariners que
quinze anys enrera nodrien
l'Escola d'Armes Submari-
nes. Quina utilització pensa
donar el Ministeri de Marina a
aquest Destacament Naval?
Hi ha possibilitat de qualque
tipus de reversió dels te-
rrenys i instal.lacbns al poble
de Sóller, o bé de Ia cessió
de l'ús dels mateixos?

R- L'any passat vaig
rebre Ia petició de que tomàs
a l'Ajuntament de Sóller les
instal.lacions de l'antiga Es-
tació Telegràfica de Muleta.
Aquesta petició està resotta
i, en conseqüència, per part
de Defensa els terrenys es-
tan entregatsal'Ajuntament.

P.- Sabem que està
pendent de certs tràmits per
part d'Hisenda; però no ens
referim a aquestes instal.la-
cions, sinó a les de l'antiga
BaseNaval.

R- La Base ho estudia-
rem. Està en un lloc mott bo, i
no podem pensar en Ia desa-
fectació total per part de De-
fensa, perqué en un moment

determinat pot ser mott útil.
Però, com en el cas anterior,
estam totalment oberts a
discutir el tema amb l'Ajun-
tament de Sóller, perquè és
un tema important per ells;
potser amb l'ajut del Consell
Insular o el Govem Balear. Si
les autoritats de Sóller ho vo-
ten, s'han de dirigir a Ia Di-
recció General d'lnfraestruc-
tures del Ministeri, on tenen
el tema mott madur, i se'n
podriaparlar.

P.- Per tant, no hi ha ha-
gut cap petició per part de
l'Ajuntament?

R-Quejosapkja,no.
P.- No obstant, allò que

hi va haver va ser una cessió
d'una sèrie de metres de
moll per a ús de Ia flota pes-
quera.

R- Si, això sí. I de Ia ma-
teixa manera podria haver-hi
sistemes per alleugerar una
mica les necessrtats d'espai
en el port de Sóller a l'estiu.
Però per a Ia Base en sí ma-
teixa, hauríem de trobar una
fórmula perquè pugui ser ac-
tivada en qualsevol moment.

P.- Hi ha qualque possi-
bilitat de que Ia Base sigui
reactivada com a Escola
d'Armes Submarines o attre
tipus d'utilitzactó miNtar, i
arribi a tenir Ia mateixa im-
portància que abans?

R- Es difícil que en
aquests moments Ii donem
un ús, però en canvi també
Ja he dtt que és difícil desa-
fectar-la. Crec que és un
problema que té solució.
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AGENDA per Tomeu Rosselló

i— Avui

4 d'agostdeM989,
Divendres

Sant Domènec de Guzman.
Demà, La Mare de Déu de
les Neus, p. de tes dones
agradoses.

Diumenge, El Sant Salvador.

COSTUMARI

Festejam en aquesta diada
a Sant Domènec, fundador de
l'ordre dels dominics, que en
el temps foren coneguts per
l'eficiència amb que treballa-
ven com a inquisidors. En
efecte, els deixebles del sant
del dia eren capaços d'amoHar
Ia ltengua al mes caparrut dels
heretges. Avui tendrien un ltoc
de feina garantitzat als serveis
deseguretat.

Sant Domènec era invocat
per provocar Ia ptuja i conjurar
els llargs períodes d'aixut.
Enguany convendría agafar el
rosari i pregar devotament
perquèenfaciptoureaviat.

Sorteigd'ohirdijous,
dia3d'agosU

3 7 14
23 24 28
—Comp. 29—

ONg

Dqous,3-Agost 58.700

Dimecres,2-Agost 98.091

Dmarts.l-Agost 18.848

DiUuns,31-Juuol 22.465
Divendres,28-IuUol

59.690 (Serio 053)

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Plugesdelmesdejuliol

El comportament climatològic del mes de
juliol es pot considerar normal en quant a pluja;
si bé es ver que alguns anys ha plogut més.
També es ver que molts d'anys no plou ni una
gota.

En quant a temperatures, també el podem
considerar normal; tal volta les màximes han
estat un poc més baixes que Io habitual, però
com que Ia humitat ha estat bastant elevada, Ia
sensació de calor i xafogor ha estat més accen-
tuada, sobre tot a partir de dia vint.

Així idó estam a l'época més calorosa de
l'any. Ja ho diu l'adagi popular: Santa Margarida
(20 juliol) l'encen i Sant Bernat (20 agost) l'apa-
ga.

JoanPuigserver

PUNTSDEVENDA

Sóller: EstancdePlaça.
Ca'nGodo.
Ca'nPereLJuc.
Ca'nCalatayud.
Calabruix.
Ca'nMiqudUauner.

L'horta: ComestiblesVidal.
Port:QuioscLorente.

PapeleriaChachi.
Fomalutx:Ca'nCofona.
Deia:EsFom.
Palma:QuioscddBom.

v

Aviso
UORARlSC
DEL1ECUA

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

seclesials
CCELEBRAOONS
RISTIADOMINICAL

KSSABTI

19
20
20

20
20
19
19

MBtE

7,30 10
12
10

9
10
10,30
10,30

9 12

19
19

18,30

20

19
20
18

Serveide
benzinera

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

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

Veu de SóUer
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En el mes d'agost, colli-
reu el lli i Ia fruita que heu
de guardar: figues i prés-
secs. Llevareu fulles a les
vinyes tardanes. Si ha plo-
gut, sembrareu raves, naps
cols tardanes i tramussos;
francesilles i lliris blancs.
Regareu els horts, posant
palla al voltant de les
soques per conservar
l'humitat.

Si heguèssiu de fer
pous, sia ara, a l'agost.
Començau a netejar les
botes que emprareu a Ia
verema.

Registre Civil

Sóller

Neixements:

•-Miguel, fill de Emilio-Vicente Contreras
Orozco i de Lucía Piza Vanrell.
Nascutel23deJuliol.

Defuncions:

• JaimeOliverOliver,
mort el 28 de Juliol, 62 anys.

• AntonioJiménezTapia,
mort el 28 de Juliol, 70 anys.

Actes de Ia setmana

^CONCERT de clarinet i piano, a càrrec de W.
Sayfarth i Suzanne Bradbury. Obres de Weber,
Berg, Brahms, Debussy, entre d'altres. Avui
divendres a les 21 '30 hs. aSon Marroig.
*CONCERT de Ia "Moscou Ràdio Sinfònica
Orquestra". Dissabte dia5, aPollençaales 22 hs.
^CONCERT de tenor i guitarra a càrrec de K.
Beare i H. Conen. Obres de Narvaez, Des Prez,
Britten i Schubert. Dissabte dia 5 a l'església de
Deia,ales21'30hs.
^CONCERT de flauta barroca i clavicembalo, a
càrrec de C. Zebeley i Rumiko Narada. Obres de
Telemann. Diumenge dia 6 a l'església de Deià a
les21'30hs.
^EXPOSICIO DE PINTURES de Magdalena Nico-
lau. Dissabte dia 5 a les 8 de l'horabaixa, a Ia sala
d'actes de La Caixa. Estarà oberta del 5 al 16
d'agost.
^ESPOSICIO de l'artista Jesús Palma. Inaugura-
ció, dissabte dia 5 al Casal de Cultura. Estarà
obertadel5al21 d'agost.

SOPA
ESPORTIVA

M 0 R N T E 0 D U J E

A E L S A L S I P T fl

C H T D U T E Q E I S

I L I V B U A S U S I

T U N R Q T D C T I L

U P E 0 G F U V I R C

A M H B A S 3 E N 0 I

N E M S I T E L T A C

Cercau deu esports olímpics. Sa llegei-
xen d ' esquerra a dreta, de dreta a esquerra,
de dalt a baix, de baix a dalt i en diagonal a
l'indretial'enrevés.

Serveis

AjuntamentdeS*r 630200AE04
CHtànaMuniapaddPort 630101
AjuntamentdeFomakJtx 631901
AjuntamentdeDeià 639077
JutjatdeSóter 6303«
Notaria 632611
Rectoria 630602

PofcaMunwpai 630200
PofcBMurwpal·Urgèroes 633721
GuàrafaCMl 630203
Bombers 632500

UrtetSartàH 633011
CreuRoja 630845
MetjedeGuftfa(AvGos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cementiri 631429
Residenc&HospD 630777
Depuradora 630842
Correus 631191
TJGas'.&a. 630128
ServaFunerari 630805
tlGas's.a(averias) 630198
•B&s'sAOJgerries) .631108
UKUtonBnaracc 630017
ObresdePort 633316^89

AS.CP.(Ca'nDufce) 632421
CrcdoSoterense 631206
LaUnionÎaBoiguetf 630163
DetensoraSoterense 631556

FemxarrtdeS*r. 6301»
Oa3arcosAzutes' 630170
QaTramortana" 632061
ParadaTaxsísPdrt 631384
ParadaTaxB-Sóter 630571
ParadaTaxB-SaTorre 631379
AutocasLJompart 202125
AutocarsS*r 632821
AutocasRepic 630567

TRINS

fttn*SMK08,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
5tifcrA*nc06,45-09,15-11,50-
14,10-18,30(21,OODiumengesiFestius)

&*rflcrt05,55-07,00-08,00-09,00
-09,30-10,00-10,30-11,00-11,30-
12,00-12,30-13,00-14,00-15,00-
15,30-16,00-16,30-17,00-17,30-
17,55-18,30-19,00-20,00-20,45-
(21,OODiumengesiFestius).
flort^*r06,20-07,30-08,25-09,30
-10,00-10,30-11,00-11,30-12,00-
12,30-13,00-13#-14,X-15,X-
16,00-16,30-17,00-17,30-17,55-
18,30-19,00-19,30-20,20-21,10-
(20,30i21¿ODunengesiFes&us).

AUTOCARS

ftÉM'MriUMKMM^Mr
ArtoMafcr07,30-10,00-12,00-
16,15-19.»
Avr*&UrM*-
KaftferoosM-0a*w:
07,»-09,»-14,»-16,00-18,00.
MMrt*tthR08,15-10,45-12,45
-17,00-20,15.
MMMftMMW4**0&00-
10,00-15,00-16,»-18,30.
Safcfflarf*rt*nf*09,00.
PoadeSoto-PortOeP<*encaMX
ft*f*ft*np*-Sofcr16,00

BAROUBS

PortoeSoter-SaCabbra:
10,00-15,00.
SaCak>bra-PortdeSolte-.
12,00-16,45.

FARMACIADE
GUÀRDIA

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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La CA aporta tres milions per compra de
material

Escorca, Fornalutx i Sóller
comptaran amb nous vehicles
per Ia policia municipal

Port

PlòcidPérez

El Govern de Ia Comunitat
Autònoma ha concedit una
subvenció total de 20 milions
de pessetes a vint-i-set muni-
cipis de les Balears, per a
l'adquisició de material tècnic
destinat a les policies munici-
pals corresponents, espe-
cialment vehicles, equips de
transmissió portàtils, sonò-
metres, i estaeions de ràdio.
Amb aquestes ajudes, el Go-
vern Autònom espera haver
coUaborat a Ia modernització
parcial de l'equipament de les
policies municipals de Ia Part
Forana, a fi de contribuir a Ia
millora de Ia seguretat ciuta-
dana.

D'entre els municipis afa-
vorits amb les subvencions,
cal resartar Ia presència d'Es-
corca, Fornalutx i Sóller, que
comptaran amb una ajuda
global de 3.100.000 ptes,
d'acord amb Ia següent dis-
tribució:

• Escorça: 900.000 ptes.
per a Ia compra d'un Seat
Panda.

• Fornalutx: 1.200.000
ptes. per a l'adquisició d'un
SuzukiSantana.

• Sóller: 1.000.000 de
ptes. per a una furgoneta.

PeI que fa a Sóller, l'Ajun-

tament havia sd.licitat sub-
vencions per a l'adquisició
d'un sonòmetre, d'un alco-
hòmetre, i d'una furgoneta ti-
pusLand-Rover.

A més d'aquest milió de
pessetes, s'espera una affra
subvenció de Protecció Civil
que podria arribar a les
700.000 ptes. amb les quals
es podrien adquirir els vehi-
cles que calen per fer front a
les necessitats actuals de Ia
policiamunicipal.

Inicialment, i en funció de
les quantitats finals que es
puguin obtenir, es compraria
un Jeep Lada, que és el tipus
de vehicle que utilitzen en
aquests moments els bom-
bers de Ciutat, o bé una fur-
goneta tot terreny tipus Re-
nault convenientment equipa-
da.

El vehicle en qüestió seria
destinat a Ia vigilància general
del terme municipal, i hauria
de ser capaç de circular per
muntanya i per transportar
material, a Ia vegada que ser-
vir com a furgoneta de trans-
portdedetinguts.

En qualsevol cas, es tracta
de modernitzar un servei que
actualment es presta amb
l'ajuda de dues motos i d'un
vehicle Seat Panda que,
després de motts anys, Ja no
es troben en condicions de
complir determinades fun-
cions.

El túnel tendrà l'entrada tal com
deia el primer projecte

En tenir el túnel fet, i voler
venir cap a Sóller, entrarem
per Ia boca que s'obrirà prop
dels jardins d'AHàbia. Aixi ho
afirmà el conseller Jeroni Saiz,
justificant que així l'impacte
ambiental serà menor. El Go-
vem Autònom ha aprovat
l'ocupació dels terrenys per
poder començar les obres
d'aquí uns dos mesos, i te-
nir-les acabades abans del 92.
El Conseller d'obres Públi-
ques i Ordenació del Territori

no ha volgut precisar en cap
moment quan estaria el túnel
fet a causa de Ia gran enver-
gadura del projecte. Amb
aquesta decisió s'han retras-
sat dos mesos les obres, i
sols es paria d'impacte am-
biental parcial: del que provo-
carà fer el forat més amunt o
més avall, en canvi, no s'ha
retrasat el projecte per fer un
estudi complet de l'impacte
ambiental que sofrirà Ia nostra
comarca.

EIs veïns netegen Ia via del tramvia
Redacció

Des de les set fins a les
deu del matí de dimarts, els
veïns de Ia barriada d'Es Tra-
vés, sobretot comerciants,
platgers, i alguns estrangers,
procediren a Ia neteja de Ia
via del tramvia, des del Bar
Palmeras fins al Restaurant
Marisol.

En total, més d'una dot-
zena de persones treballaren
conjuntament per netejar una
zona que estava plena de
papers, plàstics, llaunes, bo-
telles rompudes, i attres bru-
tícies; que arribaren a omplir
una trentena de sacs de plàs-
ticdegrantamany.

La brutor fou transportada
després a l'abocador de Ia
Figuera en un camió de
l'Ajuntament.

Bartomeu Trias, promo-
tor actiu de Ia neteja, ens in-
formà que Ia decissió l'havien
presa els comerciants dels
vortants en vista de Ia mala
imatge que donava Ia pre-
sència de tanta brutor en una
zona turística com Ia del Port.

Elsestrangersparticiparenambelsveinsenlanetejadelavia

Per qüestions de compe-
tències, ni l'Ajuntament ni Ia
companyia del Ferrocarril ni
cap attre organisme havien
assumit fins ara Ia realització
de Ia neteja per compte seu,

si bé el Ferrocarril ha fet al-
gunes propostes a l'Ajunta-
ment en aquest sentit i no ha
rebut cap resposta.

La iniciativa ha estat ben
rebuda per Ia resta de veïns

Es compleixen 60 anys de l'electrificació del Tren
Aquest passat mes de ju-

liol el ferrocarril de Sóller ha
celebrat, sense festa, el 60
aniversari de Ia seva electrifi-
cació.

Fou el mes de juliol de
l'any 1.929 quan tots els diaris
de Ia nostra illa publicaven Ia
notícia. L'acte va ser presidit

per Governador de Ia Provín-
cia,D. Pere Lloses, encara que
hi havia d'assistir el Ministre
de Foment, que per circums-
tàncies especials no pogué
venir: Les autoritats i convi-
dats pujaren el convoi inaugu-
ral, a l'estació de Pakna.
S'aturaren a Bunyola per visi-

tar Ia sub-central elèctrica, i
arribaren a Sólter devers mig-
dia, on tota Ia gent esperava a
l'Excm. Sr. Ministre. TaI como
ha redacta el setmanari "La
Voz de Sóller": "...vells i joves,
probes i rics, nins i nines l'es-
peraven amb tota devoció". El
mateix dia feren un homenat-

A partir de l'etectrificació, Bunyola és seu d'una sub-central

d'Es Través, que temen ara
que Ia feina haurà estat de-
bades si no hi ha un segui-
ment efectiu de Ia neteja per
part dels organismes compe-
tents.

ge a D. JeroniEstades.
Després d'aquell dia joiós,

el ferrocarril anuncià que per
causes alienes a Ia seva vo-
luntat es veia obligada a apla-
çar Ia instal·lació del nou ser-
vei, i que els usuaris del tren,
a partir del dia següent hau-
rien d'utilttzar el servei amb
traccióavapor.

En aquell temps el projec-
te d'electrificació costà més
de dos milions de pessetes.
EIs automotors, costaren més
de mig milió i els compraren a
l'empresa "Siemens Schuckert
I.E.". Elprojecte de Ia sub-es-
tació de Bunyola fou adjudicat
a Ia casa "A.E.G. Ibérica Elec-
tricidad" pel valor de 158.000
pts., i Ia de Sóller a Ia com-
panyia Siemens per un preu
d'unes58.000pts.

L'electrificació del tren,
quan feia 17 anys que marxa-
va a vapor, fou un avanç
grandiós. El setmanari local
esmentat abans, "La Voz de
Sóller" cronicà aquell fet com
una "Festa major amb aHar
fumatimissa de tres".

M0ew-
•

OXJC_UICDI

******BERAKÈS

Jaime Fons

Auôi
REPARACION y VENTA

PLANCHA y PINTURA

SERVICIO DE GRUA

Restaurante
CA'N JAUME

Ctra.Desvíos/n.
ljunto gaso/ineral

TeI. 63i616*SOlLER(Mallorca)

Floristeria

Paradís
Bonsaisy
accesorios

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

PeluqueriaMARGARTTA
TJNISEX"

Ticket joven: 25% descuento en tintes y
permanentes

•
Horario: de 9 a 1 y de 4 a 7

Xisqueses
REBAIXES

MERCERIA
LLANES

IGÈNERESDEPUNT

CARRERBONANY.6
Tel.633837.SOlLER

BISUTERIA

OBJECTESDEREGAL
BOLSOS

Capritxos
SoLluno, 5- Telefon630907

07100SOLlERiMaHorca)

DIBUJOS Y ACUAKELAS

MAGDALENA NICOLAU

DEL 5 AL 16 DE AGOSTO
SOLLER

HORARIODE VISITA
DEll'OOA13'OOH.
DE18'OOA20'30H.

POSTRES

frIarroig
PASTISSERU

CarrerdelaRoso,3(S6ller)- TeI. 63 Ì973

PIZZEMA CA'N PEP MOSSO
BARPALMERAS

Música sábados por Ia noche.
Fines de semana
TeIf. 63 90 O2 - DEIA
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Exposiciones En el seu XX aniversari

Lorente

TonideCúberyJaumePinya

TONI DE CUBER y JAUME
RNYA, se reúnen por segunda
vez para mostrar sus últimas
creaciones, en Ia antigua Fa-
brica de C'an Puig situada en
laCostad'en LJobera.

La fábrica ha sido restaura-
da y habilitada para exponer.
Esperamos que tanto Toni de
Cuber como Jaume Pinya nos
sepan sosprender con sus
obras. Pienso que tal iniciativa
es digna de alargar, pues pue-
de servir de punto de partida
para animar el ambiente cultu-
ra) de SóHer, que en Ia actuali-
dad se encuentra en una de-
cadencia total, más allá de los
suelos. Mis más cordiales de-
seos de triunfo y éxrtos en esta
nueva aventura. La exposición
se inaugura el día 4 de agosto,
a las 20 Hrs. y permanecerá
abierta hasta el día 24.

MagdatenaNteotau

M. Nkxteu, pintora, a Ia que
todos conocemos y aprecia-
mos, expone sus utömas crea-
ciones, kiaugura exposición el
día 5 en Ia SaIa de Exposicio-
nes de Ia Caixa a las 20 h. Nos
comenta que pinta para eva-
dirse y encontrar serenidad y
tranquükJad de espíritu. En su

MagdatonaNtcotau

exposición nos muestra dos ti-
pos de obra, una figurativa y
otra totalmente abstracta. En Ia
obra figurativa nos muestra
temas marineros de nuestro
entomo y ancianos, trabajados
con líneas que tan sóto delimn
tan al personaje o al tema.

En Ia obra abstracta se nos
muestra más abierta, sugeren-
te, con pinceladas gestuales fi-
nas y de un cromatismo, ab-
sorbente, lteno de matices y ca-
lidades tan sólo insinuadas,
dando sensación de paz, y so-
siego. Esperamos pues que M.
Nicdau siga su camino, sin va-
cilar, en busca del ideal que ya
muchos desearían poder obte-

Pabna

ner, ser uno mismo y no dejar-
se influir por nada ni por nadie.

JesúsPalma

Jesús Palma, pintor y escul-
tor, inaugura exposición en el
Museo de SóHer el sábado 5 a
las 20 horas. Sólo si se parte
del principio de que en Ia vida
artística se da una constante
metamorfosis, se podrá enten-
der Ia confusa marea de senti-
mientos, impulsos, intuiciones
que no llegan a racionalizarse y
que forman, quiérase o no el
substrato de nuestra celosa
personalidad individual.

Solamente a través del arte,
se puede producir una comu-
rúcactón a nivel racional, in-
consciente y eHo explica Ia im-
portancia del arte. Tan sólo
podremos acercamos al arte
de Jesús Palma con Ia mirada
del que busca, sin más, porque
el arte en definitiva es sencillez.
Jesús Palma que sigue una
progresión estilística que resul-
ta familiar en el arte del pasado
y por ser partidario del puro
lenguaje, el para llegar a una
actividad reciente con princi-
pios propios, sigue líneas ondu-
lantes pero coincidentes, por-
que Ia coherencia es intema y
no reflejada. Las obras dan Ia
impresión de ser ligeras, diver-
tidas, pero nada.más lejos de
Ia realidad misma, el arte tal
cual.

En esta exposición coexis-
ten pintura y escuttura, por
sorprendente que pueda pare-
cer, el color de las pinturas y Ia
sobriedad monocroma de las
esculturas, haran que pueda
contemplarse una exposición
que sabe sorprender, agradar y
motivar a amigos y extraños.

Aires Sollerics organitza un intercanvi
amb grups de Zamora, Murcia i Castelló

M.l.

Després de tractar el tema
del bolero amb grups de Mallor-
ca, Aires Sollerics ha considerat
necessari seguir l'investigació
del bolero amb grups que no
són de Ia nostra illa, però que el
seu repertori de balls populars
inclou Ia forma "bolero". Per aixó
l'agrupació de Sóller ha convidat
a una parella de balladors de
Murda, una attra de Castelló i
una tercera de Zamora, de
grups que Ja han estat a Sóller
participant en les mostres inter-
nacionals folklòriques de passa-
desedicions.

EIs actes prevists per
aquests dies estan enmarcats
dins Ia forma de curset: Estan

convidats tots els grups de
Mallorca, i estan convidats totes
les persones interessades en el
tema. El programa previst con-
sisteix en una presentació per
part del grups de Ia península i
també es preveu posar en pràc-
tica el que s'explica i així es po-
drà aprendre a ballar a Ia manera
d'aquests llocs de l'estat espan-
yol.

El diumenge dia 15 participa-
ran en tes festes de Eüniafaix. A
Ia plaça es ferà una ballada po-
pular que començarà presentant
el botero que es balla a Zamora,
a Murda i a Castelló, i poste-
riorment, tots els assistents,
indós els mallorquins, baiïaran al
mateix temps, i cada qual al seu
aireimodo.

EIs participants podran com-

El Museu de Ciències firmarà
un conveni amb Ia Universitat

La setmana passada es reu-
niren a Palma, representants del
Museu de ciències de Solter
amb el vicerector de Ia Universi-
tat de les Illes Balears, Antoni
Bennassar, per posar a punt les
clàusules de coUaboractó entre
tesduesentitats.

Es tractaria de que el Museu
podria fer uns de totes tes ins-
tal.lacions materials de Universi-
tat (serveis de publicacions, mi-
croscopia electrònica, vehictes
de transports...) i Ia Universitat
de les Illes Balears podria utilit-
zar els materials depositats al

museu i el jardí per Ia seva firaüi-
tatd'investigactó.

També es preveu posar en
marxa un patronat on Ia universi-
tat i el museu hi prendran part
juntament amb altres institu-
cions, per Ia creació d'un jardí
botànic de Ia Mediterrània Occi-
dental (Illes e Sardenya, Sicília,
Còrcega, Matta, KaHa1 LJevant
espanyoL.).

D'aquesta manera, i amb
aquest conveni, les dues entitats
es beneficiaran mútuament de Ia
labor cientffica que fa cada una
d'ellesperseparat.

El CDS proposa direcció única pel
carrer de Sant Jaume

En el PIe ordinari correspo-
nent al mes de juliol, Maria An-
tònia Colom, en nom del CDS,
presentà vàries propostes so-
bre circulació vial, algunes de
les quals podrien ser incloses
en el projecte de reforma circu-
latòria que està a punt de ser
aprovat per Ia Comissió de Go-
vem.

En una de les propostes, el
CDS sol.licitava que el tram
més estret del carrer de Sant
Jaume fos considerat de direc-
ció única a efectes de circulació
devehicles.

A més d'aquesta, el CDS
formulà les suggerències se-
güents:

-Senyalitzar un pas de ze-

bra a davant Can Massià de
l'Horta.

-LJmitar Ia velocitat des del
començament del carrer de Ia
Mar fins al Monument.

-Senyalitzar amb un disc de
"carrer sense sortida" el Pont de
Ia Creu i el final del carrer de
SantJaume.

Com a complement a Ia re-
forma circulatòria, el CDS pro-
posà \'habilitació del camí del
Racó den Vives com a entrada
als terrenys situats al darrera de
l'edifici de BUP, en cas que es
construeixi el Poliesportiu esco-
lar; així com l'asfatt de l'entrada
al BUP, que es troba en mott
males condicions des de fa
temps.

partir aquestes jornades amb
aquests convidats, i també amb
attres mallorquins i, evidentment
amb sollerics que s'apuntin al
curset. Per fer-ho basta confir-
mar l'assistencia als següents
números de telèfon: 63.24.11,
63.11.21 i 63.09.66 abans de dia
10 d'agost. Cada participant
podrà quedar a dormir Ia nit del
12 al 13, vespre que està pro-
gramada una xerrada. Segons Ia
quantitat d'assistens /es menja-
des es feran en un restaurant, en
cases partk;ulars o tots junts a
un lloc particular. Ben segur que
Ia mostra que aquests balbdors
feran a Blniaraix seà interessant
entretenguda i original. Podrem
apreciar tes diferents formes de
ix>lero" que batiam a Mallorca i
també a l'estatespanyol.

Cursetde
Composicióde
Fk>rsseques

Redacció

L'Associació de Cuttura
Popular de Can Dufce, en
el seu programa d'activi-
tats d'estiu té anunciat un
curset de "Composkyó de
flors seques". Aquest cur-
set serà a càrrec de Zoila
Yakabj, i serà al local de Ia
Gran Via mateix, durant
una hora, de les 9,30 a las
10'30 hs, el dies 8 i 9
d'agost. Zoila ha participat
moltes vegades a l'exposi-
ció de Rantes i Flors que
es fa al Casal de Cuiïura
durant el ctoes de les fires
del mes de maig, sempre
com a col·laboradora i no
com a participant del con-
curs que s'organitza en
motiu d'aquesta exposició.
Es coneguda per tots els
sollerics, i ha donat mos-
tres de Ia seva habilitat i
creativitat en diverses oca-
sions.

Per inscriure's és molt
senzill: basta telefonar o
passar per Can Dulce i
deixar les dades de les
persones que vulguin as-
sistir al curs. S'hi pot apun-
tar qualsevol, sempre que
tengui ganes d'aprendre a
combinar les flors seques i
a crear motius ornamentals
ambelles.

CA'S CLJMAL
PlENSOS
PLANTAS

INSECTICIDAS Y ABONOS
C/. CapitánAngelatsnúm. 7

Teléf.631607

ANDRES GIL GARAU
GESTOR ADMINISTRATIVO

SUCURSAL GESTORIA DE SOLLER
"

GESTORUl ADMINISTRATIVA
SEGUROS SOCUlLES

ASESORIA FISCAL Y CONTABILIDAD
EsBorn,5-Entrlo.
Telefono 630580
SOLLER

Avda.Argentina, ¡8-Entrlo.
TeI. 288612-288616
PALMA

Gelateria
CAPRI
PlazaLaTorre

PUERTODESOLLER

INSTAUClONESY
REPARACIONES ELÉCTRICAS

CAMBIEAL220V.

ElEcLra|
PtazoAntonioMoura, 10

Telefono:632946
Tolófooo porticulor:
632976y632926
SOUER(MaHorca)

ANALISIS CLINIQUES
Joan Bautista Enseftat, 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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Ton!,Guarda't!
Un poble Venturós

Toni te don s'enhorabona,
es poble està assustat;
per fer ses coses ben fetes
es teus t'han abandonat.

* * *

Unbatlereelegit
per qualque cosa serà.
Per què l'han d'abandonar
es des seu propi partit?

Tu du es cinturó ben posat,
not'escoltiscapmussol,
val més govemartot sol
que anar mal acompanyat.

* * *

Guarda't de foraster
siesfalsipolissó;
si pot, te fotrà a un racó
per dur es seus negocis bé.

Guarda'tdelsdelaSSS
que tampoc te van a favor
i amb ses seves xapusses
fotran es Plad'Ordenació.

* * *

Guarda'td'un paréller
que és des partit lliberal;
l'handuitan'estribunal
per no fer ses coses bé.

* * *

VoI ser Batle i Conseller.
Diven si haapedregat un corral.
Aquest sí que te vol mal:
és de s'enveja que té.

* * *

Toni, compra't un porgador,
per porgar sa mala gent
perquè quan faci vent
sen'enduguisallavor.

Tenemos un tren no social
Geminis

El artículo publicado en pri-
mera pàgina del "SOLLER" el 22
de Julio pasado bajo el título:
RESTAURACIÓN EN EL TREN
DE SOLLER, parecía, al princi-
pio de su lectura, que iba a
anunciar algún avance tecnolò-
gico como, por ejemplo: Asien-
tos pendulares y antisacudidas,
pantallas de vídeo, ventanillas
de apertura y cierre automático,
asientos para todos... pero no,
nada de avances, solo pintura y
remiendos, soto"look".

¡Cuánto más interesante y
apreciado sen'a para el usuario
y para el pueblo en general,
poder leer un panegírico como
el mencionado pero argumen-
tado sobre algún beneficio tan-
gible, dispensado por los diri-
gentes de Ia empresa". Por
ejemplo: un razonable ajuste de
tarifas equiparables a las usua-
les de otras empresas... luego
ya vendria Io de Ia caoba, tapi-
zadosydemás.

Existen varios ejemplos de
desconsideración al público por

parte de Ia empresa. Voy a ex-
ponerdosdeellos.

El 14 de Febrero del 62, Ia
Junta de Ia empresa solicitó a Ia
Superioridad, Ia supresión en el
tren de Sóller, de Ia rebaja en al
tarifa de Ida y Vuelta. Esta pri-
mera intentona fue denegada
por fuera de Io normal. Se insis-
tió nuevamente y seis meses
después, en Septiembre, se
consiguió Ia supresión del des-
cuento en Ia tarifa mencionada.
La anormalidad se había legali-
zado en perjuicio del usuario,
así que, durante 27 años esta-
mos soportando esta descon-
sideración.

Otro caso aún recordado
por ayunos y sobre todo por
los residentes en Palma, fue el
escamoteo con alevosía, del
tren normal de las 10.30 de Ia
mañana. Esto ocurrió el primero
de Octubre del 58, por decisión
de Ia Junta Directiva. Es decir,
que desde hace ya 30 años los
usuarios del tren, sustituto del
normal, vienen obligados a ser

turistas en su propia tierra, per-
der diez minutos de su tiempo
por el horario del tren sustituto
y, encima, obligados a con-
templar durante otros diez mi-
nutos su ciudad y, además de
Ia pérdida de tiempo activo,
abonar un 70% más del billete
del tren normal. Esta es otra de
las paradojas a que nos tiene
habituados Ia empresa ferrovia-
ria local. En otras empresas del
ramo, el viajero paga un suple-
mento por velocidad. En el tren
de Sólter se paga por... lentitud.

Ahora que Ia empresa se ha
colocado a Ia cabeza de las tari-
fas ferroviarias caras y que, por
tanto Ie sobra dinero para Mo-
numentos, caminos de acceso
y demás, sería bueno que tos
directivos enmendaran algunas
de las desconsideraciones ha-
cia el usuario, desconsideracio-
nes que tal vez fueran, en par-
te, consecuentes de Ia época
de estrecheces pero que, ac-
tualmente, están más que su-
peradas.

üna historia de cecs
Grupd'Opinió

Personalismes ipartidets que
apareixen idesapareixen

Ara que veim amb l'expe-
riència de les eleccions pas-
sades, i a Ia vista de les vi-
nents. En temps d'allò que
s'ha vengut a conèixer com
"de Ia dictadura", l'home polí-
tic neixia ja dins una certa
classe. Després anava a
l'escda de pagament, més
tard a I'OJE i Ia Falange, i
probablement acabava anant
a Ia Universitat. Això, idò, era
ja una curriculum per aquell
home polrtic que després di-
rigia amb mà ferma un o altre
càrrecpúblic.

L'arribada d'allò que s'ha
vengut a anomenar "demo-
cràcia" (i que nosaftres prefe-
rim dir-ne AQUESTA dictadu-
ra enfrontant-la a AQUELLA
dictadura que ben enterrada
sia), tots els plànols han can-
viat.

Ara basta aconseguir uns
quants vots i ja està. Així te-
nim el present i probable fu-
tur mostruari, on podem veu-
re partidets que apareixen i
desapareixen segons el per-
sonalisme del seu pare diri-
gent; veim el fenomen del
transfuguisme amb això que
s'ha vengut a dir "PARTIDOS
BISAGRA" i que nosaltres
creim que val més valdria
dir-los "PAR71DOS TORTILLA"
o "PARTIDOS DE TENIS" (per
allò d'anar i tornar). I veim Ia
pujada a càrrecs dirigents, al

poder, en definitiva, de petits
dictadorets de tall clàssic i
que són més temibles que
mà, perquè ells saben com
ningú de l'efímer del seu
regnat, i que tenen el temps
ben just per omplir-se Ia sa-
ca.

Si feim un repasso al
nostre Ajuntament, segur
que trobarem tots els esmen-
tatsexemples.

Suposam que a mesura
que Ia democràcia maduri,
anirà cercant (i Ja ho comen-
ça a fer en les darreres me-
sures per frenar el transfu-
guisme), fórmules que per-
metin pal.liar -si no evitar-
totsaquestsmals.

EIs ciutadans, però, tenim
Ia solució! (i també part de
culpa); és a dir, el VOT. Da-
vant futures eleccions, caldrà
mirar-se ben bé a qui votam,
no creure totes les berbes
que ens conten, i donar el
VOT les voftes que facin farta
per tal d'evitar veure aquests
"personajillos" asseguts a les
poRrones municipals.

Si no anam vius, idò, no
nos queixem de l'afaitada. I...
si els que se presenta no ens
agrada, al.lots, què feim? EIs
castellans tenen una dita: "En
el país de los ciegos, el tuer-
to es el Rey". No fassem de
cecs, i no tendrem un tort a
l'Ajuntament.

íflrW
J0TUL

Signe de quaütat

UNCAFETERDE
LAPLAÇA

Ha dit que diumenge
vendrà d'excursió.

Sinove,
notéparaula

EI JoventutMaríana amb
problemes d'instal.ladons

Mago89

Recentment a^una publi-
cació d'àmbit local ha informat
de les necessitats que, en ma-
tèria d'instal.lacions esportives
adequades a les finalitats do-
cents, pateixen els centre esco-
lars del nostre municipi.

Si per una part s'ha fet
pública denúncia d'una clara
deficiència que ens afecta a
tots i que interfereix una de les
parts més importants de l'edu-
cació, AMB MOLTA MES HO-
NESTA CLARETAT I ROTUNDI-
TAT HAUREM DE DENUNOAR
LA GREU DERCÈNOA LOCAL
EN MATERK DïNSTAL.LA-
CKDNS ESPORWES PER AL
SERVTCl AL CHJTADÀ, per tal
de cobrir les necessitats de Ia
pràctica de l'esport, com dret
social conquerit, en qualsevol
de les seves orientacions.

En una crònica anterior
anunciàvem que Ia Junta Direc-
tiva i tècnica del club, que n'és
el degà del bàsquet a Balears, i
que gaudeix de més de cin-
quanta anys d'existència, havia
acordat Ia seva planificació
d'equips per a Ia propera tem-
porada1989/90.

Ara bé, aquest anunci i
aquesta planificació podrien
esdevenir incerts per tal que
desenvolupar tot el que suposa
d'entrenaments i pràctiques, a
més de les competicions, per a
10 equips és mort mal de com-
binar en una sola pista, que
gràcies a Ia bona disponibilitat
de te Comunitat de Germanes
de Ia Caritat i dels dirigents del
Col.legi Sant Vicenç de Paul,
permet que el bàsquet solleric

es pugui mantenir, a costa del
gran sacrifici econòmic que su-
possa a Ia Junta Directiva i a tot
el club haver de signar un con-
tracte anual i abonar totes les
despeses que s'acorden a
n'aquest.

Per attre part haver d'acon-
dicionar, mínimament, artres
instal.lacions també privades,
(Col.legi SSCC) per possibilitar
els entrenaments de tots els
equips, apeUant, novament, a
te bona voluntat de les institu-
cions privades, i en aquest cas
de te Comunitat dels Sagrats
Cors.

EIs ulls tancats a te realitat,
te manca d'una línia de treball
en tom a una necessitat que,
avui per avui, és de les més bà-
siques en qualsevol cos social,
ens ha duit a Ia situació actual,
en Ia que més de 120 ciutadans
sdlreics que volen practicar
bàsquet poden veure impossibi-
litat el seu dessig perquè en el
nostre municipi i a les nostres
autoritats no ha interessat es-
tablir una política coherent i
adequada a Ia realitat social, en
matèria d'esports, i podem dir
que Sóller, en aquest i en morts
d'artres aspectes, ha passat de
ser Ia ciutat capdeventera de
Mallorca a Ia més endarrerida, i
el que és més greu, Ia que
menys sensibilitat i preocupació
demostra.

Possiblement el problème el
poguem entendre tot recordant
que els 120 esportistes del
Bàsquet Solleric, per Ia seva
edat, no reportaran gaires vots
aIspolíticsIocals.

VEU DEL LECTOR

Per a un us públic de Muleta i
SantaCatalina

Benvc4gut Sr. Director,
pregam publiqui aquestes
rattles:

Setmanes enrera apare-
gueren unes notícies a Ia
premsa de tes quals ens
congratulam. Són Ia reversió
dels terrenys de Muleta (o
l'estació telegràfica) i del
monastir de Santa Catalina.
Ja feia motts d'anys que par-
ticulars, forces polítiques i
attres entitats pressionàvem
per a que fossin recobrats.
Si bé no tota Ia paternitat del
recobrament és exclusiva de
l'ajuntament, també és ver
que han fet gestions neces-
sàries per a que això fos així;
per tant, enhorabona per Ia
partqueustoca.

Però el que votem fer
esment és al futur d'aquests
terrenys que Ja són patrimo-
ni municipal. Tant el mones-
tir como el Casal de Muleta
tenen uns bons terrenys i els
casals tenen un mínim de
solidesa, als quals caldria
fer-s'hi ato,unes reformes per
a qualsevol ús que se'ls des-
tinas, ben consciens que les
despeses que això genera

no estan previstes ni per ara
ni per més envant, però
s'ahurien de fer els mínims
per a que l'enrunamet no
continuàs ja que l'abandó fa
més destrossa i Ia recupera-
ció seria més costosa. A
més creim que aquests te-
rrenys cal que es conservin
en mans municipals,
excloent-ne tota venda en-
cara que fos per un bon
preu, perquè el patrimoni
municipal pot ser emprat en
beneficidemorts.

La idea inicial del Col.lec-
tiu Justícia i Pau quan orga-
nitzàvem Ia campanya per a
Ia reversió dels terrenys de
Muleta, en el sentit de
fer-s'hi un casal de cotònies,
creim que encara és vàlida,
si bé el monestir de Santa
Catalina té més bona situa-
ctóiservicis.

L'important, en definitiva,
és que aquest terrenys np
segueixen en degradació i
trobar-los un ús i un servici.

JusticiaiPau
CoUectkipertaPauita

No-Violència

Contestant a Mago-89
Sr. Director de "La Veu de

Sóller
LJ agrairem que publiqui

aquesta carta al periòdic que
vosté dirigeix en resposta a
un article aparegut divendres
passat,dia28dejuliol.

L'article en qüestió, sig-
nat amb el pseudònim de
MAGO-89, fiea referència a
Tactitut (sic) negativa adop-
tada per l'equip Senior mas-
cuir com si nosaftres fossim
els responsables directes de
Ia situació actual. Com que
sabem qui és aquest col.la-
borador que ha escrit aques-
ta informació, ens aferram al
dret de rèplica i volem pun-
tualrtzarelsegüent:

-El Sr. Marcel.lí Got
s'hauria de preocupar de
donar les subvencions de Ia
"Direcció General d'Esports"
d'una forma més objectiva i
no tan personalista i deixar
de fer de "seteiències", per-
què no té Ia veritat absoluta.

-Pensam que Ia perse-

cució arbitral que hem tengut
durant Ia temporada passa-
da (i que motivà Ia nostra
reacció) és conseqüència in-
directa de "to mal visf que
està el Sr. Got dins el Col.legi
Arbitral i com que saben te
seva relació amb el Mariana,
ho hem pagat nosattres.

-Ens demanam quin cri-
teri de veracitat poden tenir
les seves informacions quan
ha estat qualificat com un
corc per a l'esport balear i ta
seva direcció general com
una repartidora per a amics i
familiars.

-En conclusió, vdem
demanar al Sr. Marcel.lí Got
que no faci més de "doctor
il.luminat" i que es dediqui a
dur bé Ia seva tasca perquè
quan actui d'una forma se-
riosa, aleshores, podrà badar
boca.

Slgnat Equip Sènior mas-
culí del Joventut Mariana.
Temporada88-89.
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CRÒNICAD'UNPLE
A l'hora de cronicar el PIe extraordinari que es va

celebrar - o no es va celebrar? - dissabte, dia 29 de
juliol, ens sentim vertaderament confusos i, a Ia ve-
gada, sentim vergonya per uns esdeveniments que -
creim - mai s'haurien d'haver produït. Feia molt de
temps que no hi havia tanta gent a Ia sala a l'hora de
començar el PIe i, efectivament, valia Ia pena. El PIe
tenia dos caires d'interès: el primer, saber si, final-
ment, s'aprovaria Ia privatització de Ia recollida de
fems i, el segon, comprovar si els dissidents del grup

AntoniArbono:
"No creguique amb les seves
travetes fotrà elBatle, senyor

Secretari. No ¡uga només amb el
meu cap, sinó amb totelpoble

deSóller"

municipal majoritari complirien l'amenaça de deixar
el Batle en minoria. Al final sorgíun tercer tema, ini-
cialment imprevist, que s'erigí en l'estrella del PIe:
l'enfrontament obert, directe, entre el Batle i el Secre-
tari.

El Batle envestí el Secretari acusant-lo d'incom-
plir les seves obligacions; l'oposició demanà Ia reti-
rada dels punts de l'ordre del dia; el públic rigué i
aplaudí; i, al final, no es va acordar res, perquè no hi
hagué PIe. Probablement el lector no haurà entès res

de tot quant hem escrit, però Ia majoria dels qui as-
sistiren a Ia "reunió" tampoc ho entengueren. Per
tant, ens limitam a complir Ia nostra tasca d'informa-
dors, i cronicar així com podrem un acte surrealista,
insòlit i lamentable que tengué per escenari Ia sala
magnade l'Ajuntament.

Així i tot, no ens podem sustreure a Ia temptació
de formular algunes preguntes: Per què el Batle es
negà a sotmetre cap proposta a votació? Suposava
que els membres del seu propi partit Ii retirarien el

Manuel Pérez Ramos:
"Deman consideració

perlamevapersona, pelmeu
llinatge, iperlameva

professió"

AntomGarau:
"Encara que vulguierigir-se en

salvadordelpoble, vostètambé
té un bon rosariperamagar,

senyorBatle"

Tres punts importants en l'or-
dredeldia:

1) Adjudicació del servei
de recollida domiciliària de
femsdelterme.

2) Aprovació de Ia taxa
municipal i de l'ordenança per
a Ia recollida de fems.

3) Proposta d'inclusió en el
projecte de modificació
d'emplaçament de Ia nova es-
tació depuradora, d'una pro-
longació de 600 m. de l'emisari
submarí.

EIPSOEvolretirar
elprimerpunt

Abans de començar a trac
tar cap tema, Antoni Gaiau,
portaveu del PSOE sol.licita
que sia retirat el ^ ner punt,
en base a que primer s'haurien
d'aprovar les taxes municipals,
i després adjudicar el servei
de recollida Ja que, segons di-
gué, "amb les taxes que pro-
posau, ni tan sols podeu cobrir
el cost de Ia proposta més ba-
rata*, també perquè hi ha al-
tres solucions millors que Ia
privatització; i, finalment, per-
què un tema tan important
com aquest, en les circuns-
tàncies d'enfrontament entre
els membres de Ia majoria,
s'hauria d'haver consensuat
entre totes les forces políti-
ques. Sol.licita igualment Ia vo-
taciódelaproposta.

El Batle es nega a posar a
votació el tema, i concedeix Ia
paraula al president de Ia co-
missió de Béns i Serveis, Mi-
quel Jaume, qui exposa Ia ne-
cessitat de privatitzar Ia reco-
llida de fems a causa de Ia ma-
la situació del servei, "que està
-digué- mdt per davall de Ia
categoria que correspon a un
poble com Sóller. Tots els
grups polítics -afegí- han
tengut Ia informació suficient i
necessària per poder prendre
unadecissió.

Per altra part, he demanat
unes declaracions a l'empresa
a Ia qual volem adjudicar el
servei, per tal que ens aclarís
alguns punts inclosos en Ia
sevaproposta. "

Antoni Garau toma prendre
Ia paraula per insistir en les
seves argumentacions, i en Ia
sol.licitud de votar Ia retirada
d'aquest punt de l'ordre del
dia.

Miquel Jaume argumenta
que, si no es privatitza Ia reco-
llida, el fems s'haurà de seguir
abocant en el camí de Ia Fi-
guera. "Aquesta és una millora
mon important, entre d'altres -
digué - que haguéssiu pogut
veure si haguéssiu llegit les
pliques. No vos heu d'acostu-
mar a que vos ho hagin de do-

"Oué feimaqui". Maria Antònia Colom encertà plenament amb Ia seva pregunta. EIs Regidors es reuniren, però no pogueren acordar res.

nar tot en els morros "

El PSM insisteix en Ia retira-
da

Intervé Joan Castanyer, del
PSM, per adherir-se a Ia pro-

posta del PSOE. Coincideix en
Ia necessitat de millorar el ser-
vei, "que des de fa cinc anys
s'ha anat degradant perquè no
s'ha modificat Ia taxa i, per
tant, tampoc s'hi han pogut
realitzar les inversions neces-
sàries". Castanyer recorda que

Joan Castanyer ho intentà tres vegades, però no aconsegui forçar cap
votació. Al final, el Batle retirà tots els punts de l'ordre del dia

el PSM defensà en el seu
programa electoral que el ser-
vei de recollida es cedís a una
cooperativa de treballadors
"cosa que no s'ha estudiat, ni
tan sols s'ha tengut en comp-
te. L'empresa privada és Ia so-
lució més fàcil per Ia majoria
que governa, perquè es lleven
una sèrie de problemes del
damunt, encara que costi més.
Totes les propostes presenta-
des a concurs són més costo-
ses que l'actual servei munici-
pal". Respecte a l'informe que
presenta ara Miquel Jaume,
Castanyer digué que "l'hauria
d'haver incorporat a l'expe-
dient tot d'una perquè els
grups de l'oposició el pogués-
simconsultar, inoara".

Miquel Jaume contesta
que no té cap interès en ocul-
tar informació, i que els partits
de l'oposició haguessin pogut
sol.licitar Ia informació direc-
tament al'empresaen qüestió.

EICDScontrala
privatització

Maria Antònia Colom inter-
vé per exposar el punt de vista
del CDS, que, digué, "és el
mate/x de sempre: NO a Ia pri-
vatització. Però, al mateix
temps, sol.licitam l'adopció de
mesures urgents per solucio-
nar el problema de Ia recollida
del fems. No m'interessa -di-
gué- fer grans declaracions
sobre el tema, aprofitant que
es troba present Ia premsa i Ia
televisió, sinó que m'interessa

fer poble, / que Sóller estigui
net. Vostès -afegí, dirigint-se
a Ia majoria- obtingueren Ia
victòria a les eleccions, el
poble els va atorgar Ia seva
confiança, i ara Ia gent pateix
les vostres intransigències.
Vos deman per favor que dei-

xeu a ca-vostra els problemes
personals, i faceu feina pel
conjunt de Ia població. El partit
i les seves sigles no és Io més
important en aquest moment,
sinó elpoble de Sóller".

El PP defensa Ia seva opció

Miquel Jaume contesta
que hi està d'acord, i que per
aquesta raó ha escullit "Inge-
nierías Urbanas", que és l'em-
presa que ofereix millors pres-
tacions. Seguidament, es dis-
posa a llegir els tres folis
d'aclariments que Ii ha sol.lici-
tat.

Intervé Joan Castanyer
sol.licitant, per qüestió d'ordre,
que es procedeixi a Ia votació
de Ia retirada del punt de l'or-
dre del dia, abans de prosse-
guir.

Antoni Arbona contesta: "E/
Batle no admet posar-ho a vo-
tació".

Miquel Jaume inicia Ia lec-
tura dels aclariments i, al poc
temps, Maria Herrero l'inte-
rromp per demanar per què
aquest informe no està inclòs
dins l'expedient. S'inicia així el
primer incident greu, quan Mi-
quel Jaume exigeix a Ia regido-
ra del PSOE que es comporti
degudament i no interrompi
ningú. Finalment, Jaume pot

Continúa en pag. siguiente

Sou pitjors que infants
petits!!

Gabriel Mercè

El saló d'actes, per Ia importància dels temes a tractar, era
ple de públic. Televisió, ràdio, premsa local i forana també
hi eren presents. Així que el Batle aprofità políticament
l'ocasió per enfrontar-se públicament amb el Secretari, al
qual acusà de "fer Ia traveta al Batle" i de "voler-me fotre". El
segon volgué defensar-se apel.lant als seus drets, dema-
nant respecte a Ia seva persona, al seu llinatge, i a Ia seva
professió. Però no donà cap explicació respecte a Ia no-le-
galitat del PIe. D'aquesta manera, el Batle va quedar com el
bo de Ia pel.lícula, i el Secretari com el dolent.

Maria Antònia Colom fou Ia persona més coherent del
Consistori, quan es va preguntar què estava fent allà. I tenia
raó. I el fet de sentir aquesta pregunta a un Re ens fa dub-
tar seriosament del treball dels nostres polítics, que Ja no
saben ni què fan. Sembla que alguns hi van només per fer
el contrari als demés, d'altres tan sols per cobrar les dietes,
i una minoria perquè els interesa realment solucionar els
problemes que afecten Ia nostra VaII. Però, què passa? Es
que no basta els problemes que hi ha per, a més, reflectir a
un PIe els problemes de les persones que hi són presents?

Per favor, senyors, recordau que heu estat elegits per
dirigir Sóller, perquè els seus habitants i visitants visquin el
millor possible, i sou els encarregats de solucionar els pro-
blemes, nodecrear-los.

En resum, els que dirigeixen Ia nostra ciutat ens oferiren
un ridícul espectacle, més propi d'al·lots petits que no
d'adultsambseny.
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suport? Per què no acceptà inicialment Ia proposta
de retirar el primer punt de l'ordre del dia? Per què ell
mateix, més tard i sense cap votació, els retirà tots
tres? Sabia el Batle per endavant que Ia convocatò-
ria del PIe era il.legal? Va ser una acció premeditada
del Secretari? Per què el Batle no va desconvocar el
Pte? Va ser tot un muntatge polític? Per què els pre-
tesos disidents d'UM no digueren una sola paraula
en tot el PIe? I, finalment, en tenim per molt de temps
d'espectactes com aquest.

Maria Antònia Colom:
"Siavuino hem deprendre

cap decissió, tampochem de
cobrar. Nielspolítics, niels

funcionaris!"

Mique)Jaumefoucontundentenlasevaexposicio,peronoaconsegui
que s'aprovàs ta privatítzació.

Vienedelapag.anterior

acabar Ia lectura i defensar Ia
sevaopció.

Maria Herrero torna inter-
venir per repetir Ia pregunta, i
demana per qué tampoc hi ha
dins l'expedient les pliques
presentades per totes les
empreses.

El Batle sembla ignorar
aquest extrem, i sol.licita
l'aclariment del Secretari. Aquí
s'inicia una agre intervenció en
Ia qual el Batle recorda al Se-
cretari les seves obligacions i
l'acusa d'haver-les passat per
alt en algunes ocasions. La in-
tervenció d'Antoni Arbona,
llarga i dura, Ia reproduïm tex-
tualment en aquestes planes.

L'emissarisubmarí

Una vegada acabada Ia po-
lèmica, el Batle tomà al tercer
punt de l'ordre del dia: "Hi ha-
via un tercer punt important
com és el de ¡a prolongació de

l'emissari submarí, sobre el
qual segurament arribarem a
un acord polític Ia setmana
que ve, i seria molt lamentable
que ens tomàsim trobar que,
després del consens, per un
defecte de forma, tampoc po-
guéssim celebrar el PIe. L'es-
tació depuradora funcionarà
l'estiu que ve, però tal com
quedarà l'emissari, podrà pro-
duir una prdiferacio d'algues
dins Ia badia, i Ia mateixa pro-
longació serviria per aliviar Ia
sortida d'aigües brutes si
qualque dia hi hagués un pro-
blema en el bombeig cap a Ia
depuradora, perquè després
sortiran juntes les aigües de
Sóller i del Port, uns 600.000
litres cúbics que vessarem a Ia
badia. Jo Ii deman a vostè,
don Manuel Pérez Ramos que,
com a Secretari, faci un poc
de feina dins els horaris nor-
mals que Ii pertoquen, i així
mofts temes es podrien acce-
lerar. No sé si té certs drets
per activitats polítiques que se
Ii han de respectar, però

aquest és un tema que ha de
quedar ben clar, perquè ne-
cessitam que els temes es
duguin endavant. En aquest
PIe s'havien de tractar temes
importants per Ia infraestructu-
ra del nostre poble. Retir els
punts de l'ordre del dia, i con-
vit als grups polítics a assistir
dilluns al Servei Hidràulic per
rebre informació directa sobre
el projecte de prolongació de
l'emissari. I m'agradaria que el
senyor Secretari que l'informe
d'Intervenció inclogui les dates
sobre el remanent del crèdit
subscrit amb el Banc de Crèdit
Local, que p hauria d'estar in-
coporat a l'expedient i sembla
quenohiés".

Garau posa en entredit Ia
intervencióddBatte

Antoni Garau: "Vostè ara
ens ha fet una gran disserta-
ció, i es presenta ara com a
salvador del poble, però ha fet
l'edifici del B.U.P sense plà-
nols; és capaç de gastar-se
deu milions de pessetes amb
un monument de tubs rove-
llats; és capaç d'intentar que
els sollerics paguin vint-i-vuit
anys el peatge del túnel més
car simplement perquè Ii inte-
ressa a vostè i, finalment, dia
vint-i<juatre de juliol se'n re-
corda que hi ha un emissari
que no és suficientment llarg.
Senyor Batle, per favor! La se-
rietat l'hem de tenir tots! No
ens pinti les coses tan ma-
ques. No ens digui que vostè
ho fa tot tan bé, que té tan bo-
na voluntat, i que nosaltres vo-
lem enfonsar els sollerics, per-
qué vostè té un bon rosari da-
rrera...!!"

El Batle intervé per indicar
que ell no ha acusat als grups
de l'oposició, sinó a certes tra-
vesjuridiques.

Maria Herrero pren Ia pa-
raula per demanar per què a
l'expedient sobre Ia prolonga-
ció de l'emissari submarí no hi
ha més que dos paperets in-
significants, amb una fotocò-
pia d'una carta sense firma, i
cap informe d'intervenció ni
delsserveisjuridics.

El Batle respon que només
pretén acordar Ia redacció del
projecte corresponent perquè
quedi inclòs en el projecte
global de Ia Depuradora, i
després ja es veurà què costa.
"No vol dir que no costi un poc
més - digué el Batle - però es
pot prendre com a referència
el mateix preu del projecte ini-
cial, i afegir-hi un petit percen-
tatge degut a Ia major profun-
ditat".

Maria Antònia Colom es va
oferir a assistir a Ia reunió de Ia
Conselleria d'Obres Públiques,
i argumentà que "l'expedient,
no era un expedient; era una
fulleta que podia ser feta meva
o de qualsevol altre; però una
cosa és que l'expedient sigui
incomplet, i l'aítra Ia necessitat
de fer l'emissari. Hem de mirar
sempre cara al futur, i procurar
fer les coses bé, encara que
els qui heu comandat fins ara
les hagueu fet malament... I,
no hi ha PIe aquí, eh? Ha que-
datclar?".

Hi hagué, o no hi hagué PIe?

Batle: "Jo no ho sé, però
ho sabrem. Senyor Secretari,
m'agradaria que llavors digués
al Consistori si hi ha hagut PIe
o si no n'hi ha hagut; si l'expe-
d/ent estava bé o no; s/ Ia cul-
pa és del Batle; i, en definitiva,
tenir amb posterioritat una
explicació".

El Batle trobà fluix... i va
empènyer amb força!
Transcripció íntegre de l'incident que protagonitzà
Antoni Arbona i que tengué com a subjecte passiu
elSecretari.

La primera crida a l'ordre,
que tengué com a posteriors
protagonistes a Antoni Garau,
del PSOE, Joan Castanyer,
del PSM, i Maria Antònia Co-
lom, del CDS, es produeix
quan Maria Herrero demana
explicacions de per què man-
quen certs documents impor-
tants en l'expedient de priva-
tització del servei de recollida
de fems: "Si el president de Ia
Comissió no ha donat ordre
de llevar les pliques de l'ex-
pedient, i el Batle tampoc, el
Batle demana al Secretari per
què les pliques no estan dins
l'expedient?".

El Secretari contesta: "Ho
ignortotalment".

Nova intervenció d'Antoni
Arbona: "Lament profunda-
ment aquest tema. Don Ma-
nuel, a mi m'agradaria que les
pliques estassin dins l'expe-
dient, i així evitaríem aquestes
situacions rares, en les que
pareix que som els polítics qui
no posam les pliques dins els
expedients".

El Secretari respon: TJ ad-
vertesc que les pliques són
voluminoses / no hi caben. So-
len estar aprop de l'expedient,
o en el negociat correspo-
nent".

El Batle reprén Ia paraula i
sol.licita del Secretari Ia lectu-
ra dels informes jurídics sobre
Ia recollida del fems i l'informe
delpropiSecretari.

El Secretari llegeix, entre
d'artres, una diligència pròpia
inserta després del decret de
convocatòria de PIe fet pel
Batle segons Ia qual "aquest
decret ha estat efectuat sen-
se les garanties de procedi-
ment o d'assessorament de-
gut segons Ia normativa vi-
gent, per Ia qual cosa declín
qualsevol responsabilitat al
respecte".

Batle: "Quan es va fer
constar aquesta diligència al
Batle, sr. Secretari?".

Secretari: "Dia26dejuliol".
Batle: 7 al Batle, quan se Ii

va ferarribar?".
Secretari: "Jo Ii vaig fer

passar el mateix dia. Està dins
l'expedient".

Batle: "Vostè creu correc-
te, don Manuel Pérez Ramos,
que es facin aquestes "xicue-
lines"?".

Secretari: "Jo he complit Ia
meva obligació d'assessora-
menta Ia Corporació".

Batle (crispat): "Vostè creu
correcte que s'esperi el dia de
Ia convocatòria per clavar
aquesta banderilla I aquesta
traveta per trevelar? Perquè Ii
vull expressar un pensament
en veu alta, don Manuel Pérez
Ramos, senyor Secretari de
l'Ajuntament de Sóller: Si vos-
tè creu que amb aquestes co-
ses fotrà en Toni Repic, o en
Toni Arbona, o el Batle, va
molt equivocat. Una persona
que ha de ser responsable,
com vosté diu, que ha de ser
conseqüent amb les seves
actuacions, tenia l'obligació, si
volia fer una traveta, d'adver-
tJr-ho. Però Io que no pot fer
és una traveta que té greus
conseqüències pel poble,

perquè això Ja és jugar. I vostè
Ja no juga amb el meu cap, a
veure si tomaré el BaOe o no
tomaréelBatJe".

Antoni Garau: "Perdoni, sr.
BatJe, però això no ve al cas,
ara".

BatJe (aixecant Ia veu): "Ai-
xò ve al cas, perquè el BaOe
no pot admetre de cap mane-
ra que el mateix dia que es
convoca el PIe es faci una di-
ligència en contra. I, endemés,
Jo em referia a uns attres in-
formes jurídics. Uns informes
que vostè -dirigint-se al Se-
cretari- pot rebutjar o no però
que, en qualsevol cas,
m'agradaria que constassin a
l'expedient. Vostè els pot ac-
ceptar o els pot rebutjar, i això
és Io que voldria que em di-
gués; perquè vostè està obli-
gat a haver de fer aquests in-
formes, senyor Secretari. I Ja
està bé de fertravetes".

(Aquí el públic aplaudeix Ia
intervenció del Batle).

Secretari (amb veu crispa-
da): "Jo Io únic que Ii dic és
que hi ha una diligència, se-
gons Ia qual Ia convocatòria
que vostè va fer, no compta
amb les garanties legals pre-
vistesperlallei".

Batle (quasi cridant): "Don
Manuel, vull que llegeixi /Vn-
forme jurídic que va fer Pedro
Aguiló Monjo i em digui si l'as-
sumeix o no. Aquesta negli-
gència no Ia pagarà el BaOe;
Ia pagarà el poble. El BaOe
se'n cuidarà de que el poble
no pagui els seus capricis,
senyor Secretari; i esper que
els membres d'aquest Consis-
tori també se'n cuidin que el
poble no pagui aquestes tra-
vetes; perquè això no són
més que travetes que vostè
està fent".

Secretari: "Jo Ii advertesc
que, com a funcionari públic,
estic recolzat pel Codi Penal, i
que tenc uns drets professio-
nals. Estam a un acte públic, i
Io que està dient és molt greu.
Li record que Ia polèmica l'ha
començada vostè. Jo no he
dit res, sinó que m'he limitat a
callar. Deman el reconeixe-
ment i el respecte que es deu
a Ia meva persona, al meu lli-
natge, i a Ia meva professió,
que he justificat i Ii demostrat
saber-la fer. Jo no sé si es
dóna compte de Io que està
passantaqur.

Batle: "Jo Io que m'estic
donant compte és que Ia seva
obligació era fer l'informe jurí-
dic abans que el Batle convo-
càs el PIe. Abans de Ia convo-
catòria, inodesprés!".

Secretari: "Jo Io que Ii
agrairia..."

Batle (cridant): "Don Ma-
nuel, perdoni, però ja xerrarà
quan tengui Ia paraula!l Per
favor, eh? Don Manuel, per-
doni: Ia seva obligació era fer
l'informe ABANS, i dir-me:
BaOe, aquest informe jurídic
que va fer, no el vull assumir.
Aixó era Ia seva obligació,
senyor Secretari, i no llavors
jugar a aquestes coses. No!
No, perquè això no és correc-
te. I potser que jurídicament
no m'estigui comportant co-

rrectament. No ho sé! Però Ii
assegur que, com a BaOe,
crec que estic actuant hones-
tament. Lo que no pot ser és
que ünes traves jurídiques
marquin Ia pauta d'un potíe.
El desenvolupament d'un
potíe no pot dependre d'unes
decissions polítiques. Mai,
mai, mai, aquest desenvolu-
pament ha d'estar pendent
d'unes travetes jurídiques!! Va-
ja, home!!"

Joan Castanyer (tímida-
ment): "Perdoni, senyor BaOe.
Puc plantejar una pregunta al
sr. Secretari? A veure si és
procedent des del punt de
vista legal tramitar e/s punts
que hi ha indosos en l'ordre
deldia delPle d'avur.

Batle: " s a dir, si a tots els
punts de l'ordre del dia ha fet
les mateixes diligències... "

Secretari: "La diligència
afecta a totl'expedient".

Batle: " Per tant, segons
vostènoespot ferelPle".

Secretari: "Jo no he dit que
noespuguifer..."

Batle: "Venga, home, ven-
gaaaa!"

Joan Castanyer: 'Però
procedeix, legalment, ono?".

Secretari: "Ja he dit que
no. Està a l'expedient. Jurídi-
cament dic que no s'ha seguit
el procediment que pertoca,
ni compta amb l'assessora-
ment adient, i que Ia convoca-
tòria no s'ha fet aixícom toca.
Amb aixòja he complit".

Joan Castanyer: "Alesho-
res, senyor Batle, torn plante-
jar Ia proposta de retirar
aquest punt de l'ordre del dia,
ipassar-laa votació".

Maria Antònia Colom (Do-
nant Ia nota de color): "Anem
a veure. Què estam fent aquí?
Què estam fent? Perquè jo a
ca- nostra estic beníssim. No
me sap greu fer feina pel
poble, però avui, què arreglam
pel poble? En primer lloc, Jo
no vull cobrar, perquè si no
hem de prendre conclusions,
per què hem de cobrar polí-
tics i funcionaris? Jo no el vull
enganar al poble! Què feim?
Es legal, no és legal? Ho reti-
ram, no ho retiram? Ho de-
man, perquè ara ja no em
basta un sol assessor jurídic.
Ara ja en necessit un parell...
ir

Batle: "Es que, en aquest
cas, haurem de posar un as-
sessor jurídic que ens digui si
un tema està preparat per
anar al PIe o no. Perquè si de-
cidim dur al PIe qualsevol te-
ma i llavors resufta que unes
diligències diuen que no po-
dem feraquestPle... "

M.A. Colom: "Si no l'hem
de fer, tampoc l'hem de co-
brar, perquè Ia butxaqueta
dels sollerics se'n ressent. Pe-
rò no l'ha de cobrar ningú,
clarí!" (Nous aplaudiments del
públic) Jo no sé què val un
Re, però hi ha dietes que són
molt cares! I no em referesc a
les d'aquells que, com jo, es
passen dies i dies consurtant,
per ventura amb un poc d'ig-
norància i molta bona volun-
tat, plecs i plecs i plecs de
documents... si en troba!"
(Rialles del públic). Maria An-
tònia segueix dient: "Propòs...
Be, però no puc proposar res,
perquè no feim un Ple!!" (Més
riallesdeIpúblic)



8 Veu esportiva 4d'agostdell989

FutbollllDivisió

El C.F. Sóller, ja té un futur president

Miquel Colom,
és l'home elegit

ToniOliver

Miquel Cokxn, "for PresktenT

Tot bon aficionat, té a
Miquel Colom Morell, com a
un dels més representatius
aficionats sollerics. AIs seus
59 anys, Miquel te Ia jovialitat
necessària que requereix un
càrrec com el de president
d'un club de Categoria
Nacional.

Endemés, és un home
integrat des de fa motts
d'anys, a dins l'ambient fut-
bolístic local. Va ser directiu
a l'etapa de Gasparín, i
sempre ha seguit d'aprop
els avatars de l'equip del seu

cor: el Club de Futbol Só-
ller.

Encara que per molts,
l'home fort de Ia futura direc-
tiva sigui Juan Brugos, tam-
bé és cert que es treballa en
equip, i el càrrec de màxim
mandatari, pot tenir una
espècie de torn giratori. Per
començar, l'elegit és Miquel
Colom, un veterà i ben con-
siderat funcionari de banca.
Brugos, podría ocupar el lloc
de vice-president, adjunt a Ia
presidència.

El que és cert, és que a
Ia fí, tot fa semblar que ten-
drem una directiva de pes.
Quejaerabenhora...!

Jerónimo Fernández, ha pujat de categoria

Un col.legiat solleric, a III Divisió
Toni Oliver

Te 32 anys, nasqué a
Madrid, pero es considera
solleric. Arribà els 18 anys, i
aquí aferrà arrels. Es casat
amb una sollerica, Ana, i te
dosinfants.

El cas de Jerónimo Fer-
nández, es certament curiós.
Tan sols fa set anys que
començà a arbitrar, i Ja ha
arribat a Categoria Nacional,
després de tres temporades
a Fteferent: "En efecto, me
animé en esto del arbitraje
aquí en Sóller. Probé en unos
partidos amistosos con
equipos de aquí, y Ia cosa
funcionó bastante bien, y
aquíestoy".

A Ia pregunta de que
significa aquest escaló a dins
Ia seva trajectòria, ens digué:
"Muy importante. Es quizás
una forma de comprobar que
voy superándome". I en quan
al fugut, Jerónimo es realista:
"A partir de Ia Tercera, Ia
cosa se pone mucho más
difícil. El nivel a superar, es
muy elevado. Las posibilida-
des de ascender se reducen
naturalmente, pero ahí está
elreto".

Una persona, preparada
fora del terreny de joc fet no
molt habitual a dins l'espècie
arbitral.

Ens congratulam del
ascen d'un solleric forà. Mol-
ta sort Jerónimo, que a bon
segur, l'haurasdemenester.

El porter Toni, vol fer-se amunt
Va gaudir d'una oportunitat l'any passat, i

Ia veritat és que va deixar boca-badats a tots.
Va ser contra el Santanyí (1 )̂, i resolgué amb
decisió totes les pilotes que es passejaren pels
seusdominis.

Aquest any, Toni torna a tenir com a com-
petidor en principi, al exemplar veterà Pep
Bernat, i és conscient de que serà difícil ser
titulardesortida:

"Voy a luchar a tope porque nuestro entre-
nador cuente conmigo. Ouiero llegar en Io más
arto, y esto só/o se consigue a base de parti-
dos. Se que Bemat, que para mí es de Io
mejorcito de III División, será el titular en princi-
pio, peropiensoponérselo difícil".

No hi ha dubte que Toni García, representa
Ia nova onada de Ia il.lusió i de possibilitats
reials dins el món del futbol solleric.

Socis:
aapuntar-se

Obertala
campanya

Es un problema
històric això de Ia
campanya de socis a
Sóller. Poblets moft
més petits: Santanyí,
Alaró, Lloseta, Ferre-
ries, etc., arriben
fàcilment als 400
inclús als 500. Aquí a
Sóller, per allò de que
som diferents, costa
una burrada arribar
als200associats.

Creim que Ia nova
directiva mereix una
prova de confiança.
Això vol dir que ens
hem de llevar Ia
paparrusca i apro-
par-nos a Ia taula que
demà dissabte hi hau-
rà a defora del "Cen-
tro", per subscriure el
carnet.

En cas contrari,
seguirem demostrant
que no ens mereixen
un equip a Tercera.
Que Ia nostra afició és
de regional. I això ens
costa molt de creu-
re-ho.

VeuremalPobtensedeCladeraenelclàssïcpartitdeSantBartomeu.
Al MU costat, l'ex-jugador del Calvià, el solleric Joan OHver.

(FotoGuillemDeya)

Un atractiu partit per Sant Bartomeu

El Poblense de Cladera,
a Can Maiol

Toni Oliver

Just deu díes abans del començ de lliga, i coincidint amb Ia
festa del Patró, jugaran a Can Maiol un molt "guai" partit, el Sóller
i el Poblense, que aquest any serà entrenat per Joan Cladera.

Està per decidir, si el "VaII de Sóller" es jugarà a un sol partit,
o bé s'aconseguirà el concurs d'una tercera esquadra, possi-
blement el Recreatiu Victòria. En tot cas, el èxit pel dia 24 (di-
jous), és garantit. El Poblense, set anys a Segona B, serà un dels
"cocos" de Ia competició. EIs prestigi dels blaugranes, els obliga-
rà a presentar batalla a dins una lliga de Tercera, aquest any
més obertaque mai.

El partit es disputarà el capvespre de Sant Bartomeu, i a des-
tacar Ia bona gestió del nou equip dirigent, que ha aconseguit un
rival d'aquesta categoria pràcticament de franc. El Sóller tornarà
en aquest mateix mes d'Agost, Ia visita al Poliesportiu de Sa
Pobla, en un senzill intercanvi, sense desembutxacar ni un cén-
tim.

Assemblea i presentació
Sembla ser que a Ia fí Ia

tan anomenada assamblea
ja té día i hora: el diven-
dres, 11, a les 21,30. La
veritat és que mott poca
gent sap fels motius del
seu inexplicable retard i Ia
demora en sol.licitar-la, fet
que correspon a Ia directi-
vaantiga.

L'assamblea és del tot
trascendental. Com a prin-
cipal punt a l'ordre del día,

figura Ia dimisió de Ia junta,
i te presentació de noves
candidatures. Ja és de
domini públic que existeix
una important opció, amb
totes les possibilitats
d'agafar el timó. De fet, no
s'ha realitzat Ia presentació
oficial, precisament, pen-
dents de l'assemblea per-
que es vegi qui seran els
nous directius de forma
oficial.EsIógic.

NOETQUEDKSACASA.
VINEAAPRENDREANAVEGAR

PASSA-T1HOBE
WINDHIIBF-VELA

PORTDESOLLEHALAPLATJAD'ENREPIC
ESPOKTESCOLARESnU89

FEDERACKDBALEARDEVELA
AJUNTAMENTDESOLLER

CONSELLERLA D'EDUCAOO I CULTURA
DIRECCIOGENERALD-ESPORTS

Embutidos Aguiló S.A.
CASAFUNDADAENI900 N.I.F.A.07002827

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

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

MUEBLES CASTANER S.A.
CASA FUNDADA EN 1865

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

07100SOLLER(Mallorca)

AntoniaSeguí
Depilación
Pedicura
Manicura
Masajes

Limpiezas

J.SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Serviciooficial

FAGOR-ASPES
C/.delaMar,157,bajos

Tel.630673

Renault 19.
Coche del año.

Porfuerza.
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Sa glosa den Tomeuet
Ses coses milloren..

Ses coses s'están arreglant
i a Ia fí una nova Directiva
que es mostra mort activa
i fa coses de gegant.

Es mou cercant dobters
i fent campanya publicitària
Ißstima que qualque empresari
de s'esponsor no en doni més.

Prest sa presentació es farà
i s'assambteatambé
perquecrecquejaestàbé
de feRios tant esperar.

Deman unafortaamistat
entre directius i entrenador

i també entreesjugadors
que an'es camp hauran lluitat

Ciclisme Billar

Amb un pressupost de més de
tres-centes-mil pessetes

"XXIII Ruta Turistica Ciutat
deSóller"

Joan

A pesar de que Ia Conselle-
ria de Cultura i Esports del Go-
vem BaJear hagi denegat,
aquest any, al Qub Ciclista TDe-
fensora SoHerense" Ia promesa
subvenció, per certs tràmits bu-
rocràtica fora de lloc, i que un
realment no acaba d'entendre,
hi haurà vint+tresena edició de
te ̂ UTA TURISTTCA CIUTAT
DESOLLER".

Salvades tes dificultats ini-
cials i comptant Ja amb Ia
cd.laboració de l'Ajuntament de
Solter i de varis comerços, ho-
tels, bars i negocis locals, l'or-
ganització ja fa prop d'un mes
que està treballant intensament
en Ia posta en marxa d'aquesta

Futboljuvonil

Bartomeu Palou, un nou porter pelsjuvenils
"Podem quedar ben classificats"

Joan-Antoni

Avui parlàrem d'en Bartomeu Palou, un jove estu-
diant BUP1 al que Ii ve de família el fet de ser porter
de futbol. El seu padrí en Jaume-Antoni Aguiló (en
pau descans), mott conegut per l'afictó soHerica hi ju-
gà en els anys quaranta. En Bartomeu té unes apti-
tuds immilkxabtes, Ia seva regularitat al llarg de Ia
passada temporada l'acrediten com un porter segur
-amb una excellent col.locació que fa fàcil el difícil.
Ens posarem en contacte amb ell per fer-li unes pre-
guntes, que ens va respondre moK atentament.

.̂kjsionat davant Ia teva nova etapa en el Juve-
nr?

^sungranbotiunanovaexperienaa.
-Entre els que es queden de l'any passat i els

queputendel'infantilespotferunabonacampanva?
-Si ens ho proposem, mostrant serietat i ganes

de fer tes coses bé, demostràrem a l'afició que po-
dem quedar ben classificats.

'̂ascens a primera del SóUer i elcanvi de infantil
a juvenil, et suposarà un esforç més gros per fer-te
amblatitularitat?

-Ganes no em mancaran, procuraré posar-me en
el mateix nivell dels meus companys. Espero tenir
també Ia confiança necessària per demostrar les me-
vesqualitats.

-Estan contents els teus pares de que juguis?
-Si, semprem'han recolzat i animat molt.
-VoIs dir akjuna cosa més?
-Nototjaestàdtt, gràcies.

ßcsfdufanfc-tifuco
t ' _ -̂ 1 | ^* —
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Sa Sinia
ESPEClALlDADEN

ASADOS, MARISCOS
YPESCADO

Hayad'mKopk-KXrDeSOLlCR
TEL 633846

bernat cabot seguí
aigua • gas • electricitat

'̂̂ %p-:dNMU
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CALEFACCIÓ • BANYS
PISCINES • CUINES
ENERGIA SOLAR •
ARTICLES DECORACIÓ

"Oàssica" del Catendari Batear,
que compte amb un pressupost
de més de tres^»ntes^nil
pessetes, de les quals més
de cent-setanta^anc-mil estan
destinades als premis en me-
tàl.lic.

La reglamentació Ja es troba
degudament aprovada per tots
els organismes pertinents, es-
sent te data de Ia seva cetebra-
ció dia vint d'agost, amb sortida
a tes nou del matí de davant
l'HotelEden,delPortdeSoaer.

Hi haurà grans canvis i no-
vetats amb referència a tes edi-
cionsprecedents.

La més important indubta-
blement és te desaparició del
primer sector, contra<eMotge
individual, mida que han presa
els organitzadors degut a que
Ia Policia de Trànsit els obligava
a tallar comptetament te circu-
lació dins el circuit, mesura an-
ti-popular i que indiscutibtement
podia creure els seus proble-
mes.

En conseqüència te prova
es disputarà en Nnia, amb un
sol sector, i amb aquest reco-
rregut:

Hotel Edén (Port de Sófler) -
Ca'n Repic (SóHer) - Port de
Sóller - Sa Taktò - Port de
SóHer. Es donaran sis vottes
comptetes en aquest circuit, fi-
naKzant Ia cursa a Ia setena
baixada al Port, davant l'Hotel
Edén, després d'haver recorre-
gut uns vuitanta quitòmetres.

Carrerde lamar, 24 ¡ 41 • Sol!er

TeIs: tal!ers 630796
oficina 63 38 43

Les partides esjuguen diàriament en
el"Centro"

Ha començat el Campionat
"Bricole" de Sant Bartomeu

Joan

El dimarts d'aquesta
setmana va començar el
Campionat "Bricote" de Sant
Bartomeu, organitzat pel
"OrcutoSdterense".

Les partides es fan dià-
riament, -menys els diumen-
ges-, en el local propietat de
l'Entitat organitzadora, a par-
tirdelessetdeJcapvespre.

El Campionat es disputa
a una sda votta, tots contra
tots.

El jugador està obligat a
anunciar Ia modalitat abans
d'iniciar Ia jugada, si l'anun-
cia una vegada tocada &
boNanoseràvàNda.

Si afcún participant es re-
tira durant el Tomeig no serà
vàNd cap de tes partides que
hagi disputat. I el que no es
presenti a disputar Ia seva
partida serà declarat perde-
dor.

En el final, en cas d'em-
pat entre dos jugadors es fa-
rà una partida de desempat, i
si és entre més jugadors es
faràunalligueta.

Les partides que estaven
previstes disputar-se fins
avui eran les següents:
Dimarts,dia11:
19 hores: Aguitóínseñat
20 hores: Bota-EstareHas
Dimecres,dia2:
19 hores: Torresí'alou

20 hores: Socias-Magraner
Dijous,dia3:
19 hores: Botaínseñat
20 hores: Socias-Aguitó

Essent aquest el calen-
dari previst, que es seguirà
disputantapartrd'avui:

nfc* m «tiaLnvenares,QM^:
19 hores: Torres4^agraner
20 hores: EstaretesPatou
Dissabte,dia5:
19 hores: Socias-Torres
20hores:Bota-Agu*o
DHIuns,dia7:
19 hores: Estarellas-Magraner
20 hores: Palouínsenat
Dimarts,dM8:
19 hores: EstareUas-Torres
20 hores: Socias-Bota
Dimecres,dia9:
19hores:PakxMguu
20 hores: Enseñat-Magraner
Dijous,dia10:
19 hores: Socias£stareHas
20hores:PakxhBota
Dfv0ndros, uïa 11 :
19 hores: Ensenat-Torres
20 hores: Magraner-Aguitó
Di*Mbte,dia12:
19 hores: Socias-Palou
20hores: Ensenat-Estarellas
Dimecres,dia16:
19 hores: Magraner-Bota
20 hores: Aguitó-Torres
Dijous,dia17:
19 hores: Magraner4'akxj
20hores: Sodasínseftat
Divendres,dia18:
19 hores: Agulló-Estarellas
20 hores: Torres^ota

NUEVA DECORACION
LA MEJOR MUSICA

AMBIENTE AGRADABLE

ABIER TO CADA NOCHE
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Ciclisme Atletisme

La clàssica mallorquina més antiga del Calendari Illenc

Pere Borràs guanyador del
"Trofeu Pere Bestard"

Joan

>- Amb una cursa intel.ligen-
tJssima el corredor ciclista sdle-
ric Pere Borràs es va imposar
clarament a Ia quaranta-nou
edició del Trofeu Pere Bestard",
te clàssica més antiga del Ca-
lendari Ciclista Illenc, organitza-
da el passat divendres pel C.C.
hca, amb motiu de les Festes
Patronals d'aquesta Ciutat, que
va comptar amb Ia participació
de quaranta corredors.

La cursa es disputava en
circuit urbà, en el que els ins-
crits havien de donar setanta
vdtes, amb un recorregut total
de setanta-vuit quilòmetres.

A Ia segona vdta, amb una
autèntica ostentació de forces,
el solteric es va escapar, sortint
a Ia seva roda en Sans. A Ia vd-

* ta onze els dos corredors son
caçats pen Porras i en Mir, es-
sent tots tres posats a l'ordre
del pilot a Ia volta tretzena.

lnmediatament s'inicia una
segona escapada integrada per
dotze o tretze corredors, dins
els que no es trobava en Pere,
que davant Ia impassibilitat del
gran grup acaba per agafar-los
vdtad'avantatge.

Nova intentona d'en Pere
Borràs, que es trobava pletòric
de forçes, sortint a Ia seva roda
en Femenies. EIs dos corredors
van posant terra ràpidament
entre ells i els seus més inme-
diats seguidors, fins que també
aconsegueixen prendre votta
d'avantatge al pilot. D'aquesta
manera el solleric Pere Borràs
aconseguia inscriure en lletres
d'or el seu nom en aquesta
clàssica per excel.lència que a
to vinent edició cumpHrà els
seus primer cinquanta anys.

VoNa Ciclista a Zamora

Disputada del cinc al nou de
juliol amb Ia participació d'en
Pere Borràs que va sofrir una
seriosa caiguda en el primer
sector de Ia tercera etapa, aca-
bant bastant copejat i nafrat.

Ramón Ros guanyador
aPetra

Com cada any, per aques-

ElsoHeric
PereBorràs
vatomarpravar
tametde
l'exft

tes dates, Petra es va convertir,
el passat dilluns dia vint-i-qua-
tre, en l'escenari d'una de les
curses clàssiques del Calendari
Mallorquí, disputada en dues
etapas.

La primera contra-reltotge
individual Petra-Puig de Bon
Any, va tenir com a clar guan-
yador al solteric Ramón Ros,
amb un temps de 10'02", seguit
d'en Uaneras, en Miguel-Angel
Palmer, n'Antoni Porras, el
deianenc Horrech amb 10'20",
J. Andreu, Uabrés, Riera, el
solleric Pere Borràs en el lloc
nove,amb10'40"...

El segon sector es va dispu-
tar en circuit urbà, amb un re-
corregut d'uns cinquanta qui-
lòmetres, fets a fort ritme, per el
que es varen succeir les retira-
des.

En Joan-Caries Tomàs i en
Mateu Roca es varen repartir
les bonificacions, mentres en
Ramón Ros s'assegurava al
triomf al puntura de segon al
darrer sprint. En Ramón Ros
es va imposar a Ia general, a Ia
que en Pere Borràs es va clas-
sificarelnovè.

Cursesd'Algaida

A Ia cronoescalada Algai-
da-Cura disputada el dimecres,

dia vint-i-sis de JuIbI el solleric
Pere Borràs es va classificar
en el ltoc setè, mentres que en
el segon sector, disputat en cir-
cuit urbà, va entrar dins el gran
grup, quedant classificat el vul-
tèdelageneral.

El deianenc Horrach,
quartenel
"Memorial David Gómez"

El Primer Memorial David
Gómez, amb sortida des de el
Port de Pollença, es va disputar
en dos sectors, el primer en II-
nia i el segon es disputar en cir-
cuit urbà.

El solleric Borràs es va ha-
ver de retirar per caiguda.
Mentres el deianenc Horrach
sortia en solitari en persecució
delsescapats.

A l'arribada s'imposava en
Miquel-Angel Cirer, amb una
aventatge de 1'05" damunt en
PuJd, n'Abraham, en Palmer i
n'Horrach.

En el circuit urbà es va im-
posar n'Abraham, seguit d'en
Riera, Gomila, Amengual, An-
dreu, Cirer, PuJd, Mir, Melis,
Horrach...

A Ia general victòria d'en Ci-
rer, seguit de n'Abraham, en
Pujd, n'Horrach, en Melis, CaI-
dentey, Amengual, Andreu...

El diumenge dia 13 serà Ia data de l'esdeveniment

"X Cursa Popular Ciutat de Sóller"
La Cursa Popular de Sant Bartomeu
ja ha arribat a Ia seva desena edició.
Aquella prova iniciada l'any vuitanta,
de Ia que ens els primers anys fou
capdavanter en Marcel.lí Got, ha
cumplit ja els seus primers deu
anys. Després de Ia dimissió d'en
Marcel.lí, ,un col.lectiu d'atletes
sollerícs varen saber agafar oportu-
nament el relleu, portant Ia prova i

Joan

El vinent diumenge, dia
tretze d'agost, serà Ia dada
d'aquest esdeviniment es-
portiu, en el que els atletes
soHerics hi tenen dipositades
tantes il.lusions, i pel que fa
més de dos mesos estan
treballant arduament.

Com cada any l'organit-
zació i Ia direcció tècnica de
Ia "Xa Curea Popular Ciu-
tat de Sóller" corre a càrrec
de Ia Secció d'Atletisme del
"Cfrculo Sollerense", comp-
tant amb el patrocini de
l'Ajuntament de Sóller i Sa
Nostra, a més del suport i Ia
col.laboració especial de Ia
Policia Municipal, Guàrdia
Civil, Creu Roja, Secció Te-
rritorial Local de Ia U.R.E, Ai-
res Sollerics, Societat "De-
fensora Sollerense", Josep
Bauçà, Joan Barceló, Asso-
ciació Hotelera, Tren de
Sóller, Hotel Edén i Pep-
si-Cda.

La sortida es donarà a
les nou i mitja del mat( del
vinent diumenge dia tretze
d'Agost, a Ia Raça de Ia
Constitució, podent-hi parti-
cipar tothom que ho vulgui
fer, sense ésser necessari
cap tipus de llicència espor-
tiva.

EIs benjamins, alevins e
infantils participaran a Ia Mi-
ni-Curea, que es farà da-
munt el següent recorregut:
Raça de Ia Constitució -
Carrer de sa Mar - Raça
d'América - Gran VIa - Rec-
toria - Raça de Ia Constitu-
ció, amb un recorregut total
d'un quilòmetre. La sortida
està prevista a les 9'35 ho-
res.

Les restants categories

faran el recorregut tradicio-
nal entre Sóller - Port -
Sóller, amb un recorregut to-
tal de 8'9quilometres.

Hi haurà trofeu pels
quatre primers classificats
de cada categoria,a més de
medalla i diploma per a tots
elsfinalistes.

I com a novetat hi haurà
una camiseta de Ia prova
per els setanta-cinc primers
classificats a Ia Mini-Cursa i
a Ia Cursa Popular.

Les categories establer-
tes són les següents:

Benjamins, nascuts els
anys79i80.

Alevins, nascuts els anys
77i78.

Infantils, nascuts els
anys75i76.

Cadets, nascuts els anys
73i74.

Júniors, nascuts els anys
70-71i72.

Promeses, nascuts l'any
69.

Senbrs, nascuts els anys

l'atletisme local a bon port. "Veu de
Sóller" des de aquestes planes vol
fer patent Ia seva admiració per to-
tes aquestes persones que desde
de el seu anonimat, llevant hores
hores al treball o al seu propi des-
cans, han fet possible aquests deu
anys d'il.lusions..., aquests deu anys
de lluita constant..., aquests deu
anysdesuperació...

49a68.
Veterans A, nascuts

l'any48ianteriors.
Veterans B, nascuts

l'any38ianteriors.
Les inscripcions es po-

dran fer fins dia 12 d'Agost,
a les 19'- hores, al "Circulo
Sollerense", Raça de Ia
Constitució, 31, de Sóller (te-
lèfon 63.12.06), a l'Ajunta-
ment de Sóller, Raça de Ia
Constitució, 1 (telèfon
63.02.00), a Esports Marató,
Carrer Antillón, 6 de Palma
(telèfon 46.92.69), o a qual-
sevol de les oficines de Sa
Nostra.

Per als no residents a
Sóller s'acceptaran inscrip-
cions fins trenta minuts
abansdelasortida.

PeIs residents a Sóller,
l'inscripció es tanca el dia 12
ales19hores.

La recollida de dorsals
es farà en el "Circulo Solle-
rense" el dia abans de Ia
cursa, des de les 16 a les 20
hores. EIs no residents po-
dran recollir-los fins trenta
minuts abans de donar-se Ia
sortida.

Les reclamacions només
seran acceptades fins quin-
ze minuts després de finalit-
zar Ia prova, havent de
fer-se per escrit i amb un di-
pòsit de mil pessetes.

Per prevenció d'acci-
dents hi haurà un servei
d'asssistència mèdica, i
dues ambulàncies de Ia
Creu Roja.

La Cursa, a Ia que s'es-
pera superar àmpliament el
número de dos^ents cin-
quanta participants, estarà
controlada per l'organització,
estant cobert el recorregut
per una xerxa de radioaficio-
natsdelaU.R.E.

<4N PbV

9^ FUSiERiA

* MOBLE MALLORQUI
ANTIC

* FUSTERIA

TALLERlEXPOSlClO:
CAMICASJURAT

TEL.6331 16

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluno, 7- Telefono 63 O Ì 32

SontJoume, 7- Telefono63 1286
FABRICA: llleta, 48-Ca'n Tabalet- TeI. 630651

Ca'n
BiM

FERRETEmA
Armería

Luna, 12
Tel.630447

SOLLER
(Mallorca)

^Ä?^

'**a#sSi<wm. i*Z2jj>&
C B a u z a , 1 5

^
Tel. 63 04 69 ^*

SOLLER f'

OBJECTES DE REGAL
CERÀMIQUES

LLISTES DE NOCES

GRUPO ZURICH
SEGUROS

Agencia Sanchi. . Sóller
Genoveva I. Sanchi*Segni

PlazaConstituci6n,91"A
Tel.632105-07100S6Uer

cT*Urec
CalleSerra,nM3

Iel.63.26.08-S61ler
BMUTEHA
BUUTERM

LLIBRERIA

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

ANTIGÜEDADES

ANTONI DE SA COMA
(JERONlBlSBAL)

COMPRA TODA ClASE OBJETOS ANTK3UOS
Teléfono 630865
C/. Vicario Pastor, 9

PAGOS AE CONTADO
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ANUNCIS CLASSIFICATS

Rbwrto todo/k3/dio/m#dtodiQyrtoch*.
>Yupw-Puzo/ o
)pQitird*b/W.3O

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

SE COMPRAN MUE-
BLES ANTIGUOS y toda
clase de objetos. Carrer
de Ia Rosa, 3. TeI.
63.10.67.

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rús-
tica o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats An-
toni de Sa Coma Qeroni
Bisbal). Carrer del Vica-
ri Pastor, 9. TeI. 63.08.65 i
63.07.68.

SE DAN CLASES DE
E.G.B. Y FORMACION
PROFESIONAL DE 1er.
GRADO (Cálculo y Con-
tabilidad). Interesados
llamar al teléfono
63.28.49.

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

SE NECESITA
DISCK-JOCKEY Y POR-
TERO para Discoteca
Altamar y Saint Ger-
main.

EXTRAVIADA aguja
oro-diamantes. Zona
Convento, C/. Isabel II.
Se gratificará Ia devolu-
ción a Ia policía munici-
pal.

SE DAN CLASES
DE E.G.B. Y FOR-4
MACION PROFESIO-
NAL DE 1er. GRADO
(Cálculo y Contabilidad)

SE TRASPASA LOCAL
COMERCIAL "CA'N AL-
TES", mformes FINCAS
CABOT.Tel:63.38.43.

Veupopular

633456

Un regant de Ia font de s'Olla del ramal que va a Can Ahir
ens comunica -mott emprenyat- que durant tota aquesta tem-
porada no ha pogut regar. Segons ens explica, ara hi ha un si-
quier que du dues fonts al mateix temps, i no pot abraçar tota
Ia feina. En conseqüència, si volen regar l'han d'anar a cercar
elspropisinteressatsi, quan rega, litallen l'aiguacontínuament.

Afegeix també que, per més buria, l'altra dia el siquier deixà
l'aigua amollada dins un safareig i, quan se n'adonaren, l'aigua
vessà per att i anegà Ia carretera.

EIs temes de sanitat, des de sempre han estat polèmics.
Ens truca una senyora attament indignada per Ia visita efectua-
da Ia setmana passada a un metge de Ia Seguretat Social,
mott aprop d'aquesta redacció. Sembla a ser que en aquest
consuttori, s'estenen les receptes del malatt abans de visitar-lo.
Incretote, però ben cert. Això sd provocar tes queixes sonores
de mottsdels pacients, si be no s'els fapunyetero cas.

Quina utilitat veu a Ia Base del
Port?
(i5)

Joan ALCOVER Puig. Hoteler
-Evidentement, Ia Base ocupa una terrenys, que si es po-

guessin recuperar, seria magnífic pel pobte, ja que Ia majoria de
metres quadrats, no s'empren pràcticament per res. Particular-
ment, hi faria uns ampies passetjos, conservant els elements de
les seves arrels, i deixant uns terrenys plens de natura, verdor i
en definitiva, verjos d'edificacions, i pe suposat de possibles ur-
banitzacions.

Catalina MATEU Bemat. Botiguera
-Ja, ja, ja. I què et dirial. Això és un desastre pel poble de

Sóller. Ho necessitam. Així com està, no serveix absolutament
per res. Fa mal d'ulls veure aquella quantitat de molls buits, i Ia
badía tan estibada. No crec que per l'Estat, tampoc tengui cap
utilitat.

I. PRATS Riudavets. Construcció
-Es una vegonya. La Base tan sote serveix perquè un deter-

minat número de senyors retirats, venguin a passar les seves va-
cances de lloguer de franc. No sols s'hauria de recuperar Ia Base,
sinó també les moltes finques que s'estan perdent perquè no hi
ha personal suficient per cuidar-les. Aquí hi vull incloure el Camp
d'Esports. Tots aquests, són uns terrenys aconseguits inicialment
amb Ia nostra suor, i que mos prengueren per quatre cèntims. I
en quan al ministre Serra, que sé que aquests dies passa les va-
cances mott aprop de nottros, Io que mai Ii desitjaria, és que aga-
fàs una bona mitjomada amb el "Zodiac", perquè estic segur que
canviaríad'opinió.

RESUM: Després de cinc setmanes d'enqüesta les conclusions
són mott clares: Ia gran majoria ha dit textualment que Ia Base
Naval del Port de Sóller, no té cap utilitat. En poques ocasions,
una enquesta popular ha donat uns resuttats tan unànims. Es del
tot evident que el solleric, Ia sollerica, desitja que Ia nostra ciutat,
recuperi Io que durant motts d'anys va tenir. CaI esperar que un
dia, no moft llunyà, el desig es faci realitat.

Molta paUa i poc bessó
EsPagès

"Inodora, incolora e insípida

Les aigues del nostre port no són únicament famoses
per tot Espanya gràcies als mitjans de comunicació, el
"Tele-Texto". Dins l'àmbit recreatiu també és conegut.
Ara, els navegants que visiten les nostres formoses i níti-
des platges ja no es retgeixen pel mapa per venir al Port;
sinó que es retgeixen per l'olor, i fent un senzill càlcul de
Ia velocitat i direcció del vent hi arriben. Segons diuen se
sent a uns set kms. de distància aproximadament amb el
ventafavor.

Jo no tenc res contra els navegants, però prefereixo
que s'hagin de gastar akjuns durets més comprant un
mapa i tenir un port amb aigues nítides que no que
s'aprofitin de les condicions del Port.

Reforma circulatòria

A akjunes persones curtes de moltera ens costa
d'agafar un costum, i sobretot perdre'l. Es per aquest
motiu que ens serà moft difícil seguir recte al Pont de Can
Gabí (final del Carrer de Sa Uuna) quan sempre havíem
girat cap amunt així com ho és encara avui circular per
devers els aparcaments del Port.

Jo ja he vist akgunes persones que comencen a prac-
ticar, especialment al Carrer de Sa Uuna, de baixar a l'en-
revés per agafar el costum. EIs vespres, els dissabtes
capvespre i els diumenges és l'hora millor per provar-ho.
La sensació és extranya, però val més practicar una mica
ara i Havors anar-hi segurs que no començar d'un dia per
l'aftre.

Clots"pordoquier"

Hi ha dos llocs a Sóller que els reconeixo perfecta-
ment pel tipus d'asfalt que hi ha. El primer d'ells és el
Carrer Isabel II; quan baixes per ells en cotxe, especial-
ment si vens de Ciutat, mrt dormit per Ia calor, i arribes a
l'encreuament amb el carrer Bisbe Nadal, el cotxe co-
mença a moure's i a botar i dius "Ueep!, ja som a Sóller!"
EIs estrangers amb cotxes de lloguer (inconfosibles com
de costum) dubten sempre en aquest moment de seguir
o de tomar arrere, perquè pensen que s'han errat, que
han entrat en un llogaret de mala mort amb carrers es-
trets i sense esfaftar, o que s'haurien d'haver desviat
abans.

Una artra situació parescuda succeeix a l'entrada a
l'Institut de FP. A l'hivem, al dematí, veus totes les motos
dels alumnes que comencen a pegar bots que pareix que
sedesfanenpeces.

Veritablement Sóller és un clot.

MARCUS
Carpintería
ymuebles

CampLlarg
Teléf.630281

Souvenirs
ROVERI

OBJETOSDEREGAlO
GRANVAMAOON

Avda. torónMK) Estades, 12
Tet. 631186

VIDEOCLUB

c***vV
C/.Cri$tobalColon,s/n

(Frente Mercado)
SOlLER(MAlLORCA)

Restaurante Suizo
DEIA

con sus especialidades
dela Suizaltaliana

SuizaFrancesa
SuizaAlemana

Prueben nuestros nuevos FONDUES
(8variacions)

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

Especialidades: Paletilla o piernas
de cabrito y pastas frescas.

RESERVAS:639139
CalleArch. LuisSalvador-DEIA

ggAunpSMJ5jpl
MEJOR QUE UN FLEX, NI LO SUENE

LOMASBELLO
ESRESISTffi

¿'!tot
Esta es Ia gama GROSFILLEX Boutique.
Muebles helios, atractivos.
Pero su ma>or belle:a es su resistencia.
Los muebles de jardín GROSFILLEX son

sólidos, inalterables al sol y al agua, resistent
al paso del tiempo.

Muebles de jardín GROSFILLEX. Lo más
bello es resistir.

GrosfiUex
«W SOLLERMUEBLES DE ] A R D l N

^)^oyDecomc^

Mue6les
HAVARRO.

866

COMEDORES
DORMITORIOS
TRESILLOS
CLASICOS Y MODERNOS
COLCHONERÍA

I CORTINAJES - CARPINTERÍA DE OBRAS
JALFOMBRAS _EBANISTERIAAMEDIDAS

_ MOBILIARIO DE COCINA
EN MADERA Y FORMICA

*rpintena de ob&5 3alfe de sa Mar STO tekS3OS3O
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Bíníaraix

El Pare Morell se despedeix
dels biniaraixencs

Redacció

El passat diumenge hora-
baixa tengué lloc a l'Església de
Biniaraix Ia missa en Ia qual es

» realitzà el canvi de rector
d'aquesta parròquia. El Pare
Josep Morell que ha estat més
de 7 anys a aquesta parròquia
dóna pas a l'equip de preveres
solidaris de Sóller, i anirà a
l'església de Deià, encara que
continuarà residint a l'Oratori de
l'Alqueria del Comte, a mig ca-
mí entre Biniaraix i Sóller.

Celebrà Ia missa en repre-
sentació de l'equip de preveres
Mn. Uorenç Lladó, i el Cor Pa-
rroquial de Biniaraix, baix Ia di-
recció de Joan Vigo i amb An-
tònia Soler a l'orgue, oferi una
completissima actuació durant
Ia celebració, despedint el Pare
Morell amb l'emotiva interpreta-
ció de "Es l'hora dels adéus".

A Ia sortida de Ia missa, a Ia
r qual hi assistiren nombrosos

fels de tota Ia comarca, esserví
un complet refresc, prova del
gran afecte que desperta entre
els biniaraixencs. Així mateix
l'Associació de Veïns Ii oferí
com a present un maletí que el
Pare Morell emprarà per dur els
utensilisreligiosos.

Espreparenles
Festes

Dies 12, 13 i 15 d'agost es
celebraran les Festes de Binia-
raix. Seran dissabte, diumenge i
dimarts de Ia setmana que ve i

ElPareMoretlrebunobsequienman^detemesjovebiniaraxenca

es caracteritzaran, com en al-
tres ocasions, per Ia familiaritat i
l'acolliment de Ia petita vila de
lanostraSerra.

Estol de Tramuntana i Aires
Sollerics animaran amb ball de
bot.

Aquest darrer grup portarà
a l'acollidora plaça el seu inter-
canvi de boleros amb altres
llocs d'Espanya, dins els actes
delseuAniversari.

Les berbenes, dues, estaran
animades, una pel conjunt solle-
ric Estel D'Or i l'artre per Ia mú-
sica disc. El teatre, Nova Terra,

ens representarà una obra de
Pere Capellà. Na Julia David
exposaràalCasal.

Les dificultats d'aquestes
festes han sorgit amb el bou,
perquè a darrera hora Ia comis-
sió de festes es trobava amb Ia
negativa del matancer que ho
havia de fer. Al final s'ha solu-
cionat positivament amb un
contractat que es desplaçarà a
Ciutat.

La novetat d'aquest any és
que Ia cursa es desenvoluparà
dins el Barranc, pujant i dava-
llantfins el segon pont.

BULLAI MENJUA.- Les ex-alumnes de "Ses Escolàpies" organitzen un sopar que serà el proper 13
d'agost, al restaurant "El canyís". Es poden apuntar abans del dia 12, totes les persones que hi assistí-
ren a classe. A l'hora d'apuntarse podran escollir un dels dos menús que s'han encomenat. EIs inte-
ressats poden passar a telefonar a BeII Punt (63.19.10), La Larena (63.02.28) o a Can Casellas
(63.01.46).

FútbollllDivisió

Porto-Cristo, primer rival del Sóller
ToniOliver

Ja es coneix el catendari de Ia Tercera Di-
visió 89-90. La primera jornada, es disputarà el
3 de Setembre, i el C.F. Sóller jugarà al camp
del recent ascendit Porto-Cristo. El següent
diumenge, dia 10, vendrà a Can Maiol el CaIa
d'Or. El 17, desplaçament a Maganova, i lla-
vors, dos partits seguits a Can Maiol, davant
Felanitx i Portmany. Attres punts destacables
del calendari, són que el día de Ia Fira, el visi-
tant al Municipi sdleric, serà l'Hospitalet d'Ei-
vissa, i que Ia lliga, que es detendrà per Nadal
i per Pasqua, finalitzant el 3 de Juny.

EIs lectors de "Veu de Sóller", podràn dis-
posar, el proper divendres, d'un calendari de
butxaca, obsequi d'una empresa local. L'im-
prés, anirà inclós en cada exemplar.

Diumenge, partit a Sa Pobla

Passat-demà, a les 18,45, en el Poliespor-
tiu de Sa Pobla, el Sóller jugarà el seu primer
partit de pre-temporada davant el titular de Ia
localitat, el Poblense. El diumenge següent, 13
l'equip de Timoner actuarà el terreny del Re-
creatiu La Victòria. També hi haurà partits els
dies 15, 20, 24 (Poblense a Can Maiol), i 27
d'Agost. Vuitdíesdesprés, lalliga.

Deià

Es recuperen les Festes de Ia Beata
Avui divendres i durant

tot el cap de setmana que
comença els deianencs ce-
lebren les Festes de Ia Bea-
ta. Des de fa dos estius han
tornat recuperar aquestes
festes que fa uns cinquanta
anys eren tradicionals. Se-
gons el programa de festes
editat, el motiu d'aquesta ce-
lebració és el fet de conside-
rar a Sta. Catalina Tomàs
una deianenca, una pagesa
que va viure molt d'anys a Ia
finca de Son Gallard.

L'acte principal serà
l'e/ecc/ó de Ia beateta
d'aquesta any 89: EIs nins,
vestits de pagesos es con-
centraran davant Ia rectoria i
es ferà l'elecció per sorteig.

Hi haurà una celebració reli-
giosa a Ia parròquia i en
acabar els nins participants
rebran un obsequis. Aquests
petits també podran assistir
a una festa infantil que s'or-
ganitzarà l'endemà al bar
Charlie.

EIs vespres estaran ani-
mats per diverses actua-
cions al parc municipal: Avui
vespre serà una vetlada de
cinema i demà una ballada
popular a càrrec del grup
"Estol de Tramuntana" del
PortdeSóller.

La darrera nit, aprofitant
que el programa del Festival
de Música de Deià preveu
un concert a l'esglèsia, Ia
gent es concentrarà al Puig

per escoltar a C. Zebeley i
Rumiko Harada que oferiran
un duo de Flauta i clavicem-
balo.

Està prevista Ia inaugu-
ració de les pintures de l'ar-
tista Fero que exposarà les
seves obres a Ia sala d'actes
de l'ajuntament a partir de
demàdissabte.

El futbol és Ia nota espor-
tiva del programa: EIs equips
locals Deià C.F. i "Panadería
Deià" feran un partit el diu-
menge horabaixa.

S'han recuperat unes
festes i ja són populars. Mol-
tes persones majors encara
recorden com es feien un
temps i podran disfrutar-les
denouaquestany.

CreuRojg

Lliurament de diplomes als nous
socorristes

Redacció

Divendres passat es lliura-
ren els diplomes als 14 solle-
rics que superaren el curset
de Socorrisme Bàsic que im-
partí el metge Joan Bibiloni.
En ell s'ensenyà el més ele-
mental que s'ha de fer en si-
tuacions on hi ha un ferit i no
es té un metge o una persona
qualificada per atendre'l.
Joan Bibiloni destacà que
també és important saber el
que NO s'ha de fer, i sobretot
saber reaccionar i actuar rà-
pidamentiambacert.

Joan Oliver, secretari de
Ia Creu Roja local, feu un breu
pariament en el qual expres-
sà Ia importància de que hi
hagi persones amb aquest
diploma, especialment en zo-
nes turístiques o comercials,
ja que poden ser de gran
ajuda en Ia tasca de salvar
vides que realitza Ia Creu Ro-
P-

Momentsdel'entregadelesacredrtacions

D'aquesta manera va
convidar a tots els interessats
al pròxim curset que comen-
çarà el proper dia 8, 9 i que, a

més, servirà de preparació
per tots aquells que vulguin
apuntar-se al de socorrisme
aquàtic, Ja pel setembre.

Moltes incidències durant Ia setmana
La coincidència de dos

accidents de tràfic, un a Ia
carretera de Sa Calobra i l'al-
tre dins els vottants de Ia
població, foren motiu de que
devers las 4.30 del matí hi
hagués activitat i corregudes
dins els nostres locals. El
diumenge 23 de Juliol obrio Ia
setmana, mentres el Dr. Bibi-
loni curava a F.M.M. d'una
fractura oberta al braç es-
querra, havia d'atendre al jo-
ve R.J.L. per politraumatisme
i eren traslladats a Son Dure-
ta els Srs. R.J.R. i F.M.M. per
esser hospitalitzats.

Una vegada més es de-
mostrava Ia necessitat que té
Sóller de comptar amb dues
ambulàncies com a mínim.

Dilluns 24, va esser porta-
da a Son Dureta S.U.C. per
enfermetat.

Dimats 25, damunt las 8

del vespre Ia Sra. S.L. dema-
nà assistència per una ferida
alamà.

Dimecres 26, trasllat de
C.C.R. per fractura de cade-
ra.

Trasllat de Ia turista S.S.
des de Sa Calobra a Ia PoIi-
clínica, motiu infart, aquesta
Sra. estiuejavaaCa/aM/y/or

Dijous 27, una vegada
més una jugada del cor, feia
que .l'ambulància sortís de
urgència, J.J.C. era duit a Ia
Residència de Son Dureta.

Divendres 28, el Dr. F.R.
rebia un punt de sutura al dit
polze.

Diumenge 30, acabar Ia
setmana, es feren dos viatjes
més a Ia Policlínica, el primer
degut a un altre atac de cor
sofert per l'amic J.M.M. i un
segon cobrint les necessitats
de Ia turista V.A., allotjada a

un hotel del Port, per avorta-
ment. La setmana no ha estat
de Io més problemàtica però
sí bastant com per donar-nos
compte i sentir-nos útils a
Sóller.

Curset de Socorrisme

També aprofitam per do-
nar a conèixer que el Curset
de Socorrisme anunciat pel
dia primer s'ha ajornat fins el
dia 8, és a dir el proper di-
marts, encara es poden
apuntar portant dues fotos
carnet i una fotocòpia del
D.N.I. Recordam que l'esmen-
tat curset és necessari per
obtenir el diploma de soco-
rrista acuàtic, títol imprescin-
dible per poder fer feina a
piscinesd'úspúblic.
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