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Biniaraix

Tres dies de festa a Ia barriada

Agricultura

M.l.

Un any més, els habitants
del flogaret de Biniaraix es dis-
posen a celebrar les festes pa-
tronate, en un programa d'acti-
vitats que es desenvoluparan
els dies 12, 13 i 15 d'agost, or-
ganitzades per l'Associació de
Veinats.

Les activitats començaran
dissabte dematí amb Ia baixa-
da del bou del Barranc, que se-
rà després sacrificat i repartit
en racions entre els veïns. A
l'entretant, s'hauran celebrat
jocs infantils. L'horabaixa
s'inaugurarà l'exposició de Jú-
lia Ramis, i el vespre hi haurà
berbena discotequera a Ia pla-
ca.

Diumenge, dia 13, Cursa

d'anada i tomada tins al segon
pont del Barranc i, a migdia,
ball de bot amb l'agrupactó Es-
tol de Tramuntana. El cap-
vespre, futbol entre nassuts i
orelluts i, a Ia nit, berbena i
concurs de ball amenitzat per
l'orquestra local Estel d'Or.

Després d'un dia de des-
cans, les festes reprendran di-
marts dematí amb una missa
cantada i posterior homenatge
als vells de Ia localitat. A conti-
nuació, boleros per tothom a
càrrec dels grups de Zamora,
Castelló, Múrcia i Mallorca que
participen en els actes en
commemoració del XXe. ani-
versari d'Aires Sollerics. PaI
ensabonat el capvespre, i be-
renada socialista. Ja fosc, tea-
tre popular pel grup Nova Te-
rra. Traca renouera per acabar.

PROGRAMA

Dissabte 12, a les 7. ¡ a buf de xeremia.
es coets i es BOU vos faran fer via.

A les 10. després d'una suada.
Io millor: pa i vi. una bona BERENADA

A les 18. mentre badoquen es granà.
JOCS INFANTILS pes qui no tenen descans.

A les 20, Ja d'horabaixa, una inauguració.
Na JULIA DAVIS: «Quadres per una EXPOSICIO-

De 20 a 21, entrega de s'ACCIO
per a fer, amb 30 bou, s'estofat millor

A les 22 moguda BERBENA de DISC
que obligarà moure s'ossam mès d'un pic.

Olumenge 13, a les 10 hores. CURSA de Pujada
fins en es segon pcnt des Barranc, i Davaliada.
Mentretant a Ia vila. es sector infantil
Ii donarà a ses cames: cent mill

A les 12 des migdia, i per entrar en gana.
BALL DE BOT amb S1ESTOL DE TRAMUNTANA.
Després, entrega de Trofeus per a sa gent sana.

A les 6 i mitja des capvespre: FUTBOL
NASSUTS contra ORELLUTS, amb qualque bruferol.

BERBENA i CONCURS DE BALL
a les vint-i-dues.

ESTEL D'OR, per separat i d'aferrat,
de maneras dues.

L'onginalprogramademéd'enguanyanunciaelsactesdetes
fostoSMivwrs.

ENAQUESTAEDlClO:

Amador Castaner:
"ElbaHe, enshaenganat"

(Pàgs. centrals)

ESPORTS:
-Attetisme: Inexplicable coincidència en

les curses de SólleriBiniaraix

^utbol: A l'assemblea d'aquestanit, pot
sortirlanovadirectivadelC.F.Sóller

Encadaexemplar, obsequid'un
calendaride IIIDivisió 89-90

Convidat per Ia Junta Directiva de Ia
Cooperativa "Sant Bartomeu" vengué a
Soiler, el passat dimarts a vespre, Joan
Grimalt, Tècnic de Ia Cooperativa de Se-
gon Grau, per tal d'explicar als pagesos
solterics el funcionament i aventatges
que reportaria Ia seva integració en !'"Or-

ganització de Productors de Fruites i Hor-
talisses, amb qualificació per ametlles i
garroves". Es tracta d'un organisme de
recent creació que pretén millorar Ia pro-
ductivitat i rendabilitat de tes explotacions
i abaratar els costos de producció i oo-
merdalitzaciód'aquestsproductes.

JoanGrimatthrformaate
pagesossdtericssobreajuxJes LadiversificacióòetapfoducctóatovalldeSólterfadmcJiraccésa

atagarrovail'anwtta. aquestessubver ns.

El Mercat Comú ofereix subvencions p#/^<$*

_J^ajudes per fry>'
difícilment arribaran c. ô^ésossollerics

P.P.

El principal aventatge de
l'adhesió dels pagesos a
aquest organisme consisteix
en Ia possibilitat d'accedir a
Ia subvenció que Ia Comuni-
tat Econòmica Europea (CEE)
atorga als productors de
fruits secs, entre els quals
s'hi troben l'ametJla i Ia garro-
va. A través d'aquest orga-
nisme, Ia CEE subvenciona
amb el 55% de les despeses
més 7 ptes. per quilo totes
les millores que es facin en
plantacbns d'aquest tipus
que ja estiguin en explotació.
Queden excloses les despe-
ses per noves plantacions. El
45% d'aquesta subvenció
l'aporta Ia CEE, i l'attra 10%
l'Estatespanyd.

Per tal d'accedir a Ia sub-

venció, el pagès ha de decla-
rar Ia superfície que té desti-
nada exclussivament a Ia
producció d'aquests fruits, a
partir d'una parcel.la mínima
de 2.000 m2., i el seu rendi-
ment. La declaració s'ha de
fer a tftol individual, però no
és necessari que el productor
sigui propietari dels terrenys,
sinó que pot ser també amit-
geroarrendatari.

Acabada l'exposició, te
vintena de pagesos presents
expressaren els seus dubtes
a Ia possibilitat d'accedir a
aquesta subvenció, perquè
les dificurtats geogràfiques
del terreny i les dimensions
mitges de les propietats agrí-
coles fan gairebé impossible
Ia dedicació de grans exten-
sions de terra al curtiu exclus-
siu de l'ametlla o del garrover
a Ia vall de Sóller, tal com

ocorre en Ra de Mallorca.
Ben al contrari, el pagès solle-
ric es veu obligat a diversifi-
car Ia producció si vol que les
explotacions siguin rendibles
i, per tant, l'olivera, el garro-
ver, l'ametJla, i fins i tot alguns
cítrics es troben barrejats en
una mateixa propietat.

Una de les solucions con-
sistiria, a criteri dels assis-
tents, en que Ia subvenció es
concedís per unitat de pro-
ducció i no per unitat de su-
perfície conrada. L'aftra solu-
ció podria consistir en Ia
declaració d'una petita porció
de Ia propietat com a conreu
exclussiu de garrover o
d'ametJter, i carregar-hi te
producció de Ia totalitat de Ia
finca. El ponent es va mostrar
receptiu a les suggerències
dels assistents, i prometé es-
tudiar Ia problemàtica.

Remodelació a Ia cúpula de
l'ObraCulturalBalear

Bartomeu Colom,
coprésident de OCB

Després de Ia dimisió, fins un cert punt sorprenent, de Miquel
Alenyar com a president de OCB, s'ha format un triumvirat provi-
sional abans de les noves eleccions, que està format per Bartomeu
Cotom, doctoren dret, Ferran Gomula, advocatiCaterinaOrtega.

Bartomeu Colom, manifestà que "el futur es seguir creixent a
tots els nivells. Tenim mortes iniciatives pendents". L'advocat solle-
ric insisteix en el tema del definitiu desemvolupament de Ia norma-
lització lingüística: "La campanya, s'hauría de dur a terme en col·la-
boració amb l'Ajuntament de Palma, el Consell Insular i el Govem
autònom, i naturalment, altres ajuntaments que s'hi adhereixin". El
nou coprésident té dar també que: "Es una necessitat imperiosa Ia
creació d'un setmanari en català a nivell illenc".

La noticia és al carrer. L1OCB segueix absolutament viva. La
crisi que originà Ia dimisió de Miquel Alenyar, vol ser superada rà-
pidament. Així ho manifesten els actuals dirigents, que pensen ini-
ciar una etapa plena de noves il.lusions i perspectives.

JosepMora
dimiteixdei
càrrecde
Regidor
Redacció

Josep Mora Saletas,
Tarno'n Pep de Sa Botigueta",
elegit a les darreres eleccions
per Ia candidatura d'Unió
Mallorquina, va presentar Ia
seva dimissió com a Regidor
de l'Ajuntament de Sóller el
passat dimarts dia 3 d'agost,
al.legant motius de salut. La
dimissió de Josep Mora era
esperada des de feia alguns
mesos, arran de les dK/ergèn-
cies sorgides en el sí de Ia ma-
joria que encapçala el BatJe
AntoniArbona.

La dimissió s'ha produït
dos dies després que Josep
Mora, juntament amb attres
quatre companys de partit,

L'amo'nPephalluitatper
aconseguirelCentred'Atencióa

taTerceraEdat

firmàs el document de consti-
tució del Grup Independent,
que retirà Ia confiança al Batle
i passà al Grup Mixt. Si bé és
cert que té alguns problemes
de salut, en medis polítics s'in-
terpreta que, amb aquesta ac-
titud, Josep Mora ha volgut
deixar constància de Ia seva
disconformitat amb l'actuació
d'Antoni Arbona abans
d'abandonar el càrrec de Re-
gidor.

La dimissió fou comunica-
da al Consistori en el Re de
dimarts; circunstancia que fou
aprofitada per Amador Cas-
tanyer, portaveu del Grup
Mixt, per qualificar el Batle de
parcialitat, ja que, segons
afirmà, "Ia dimissió no fou pre-
sentada dia 3, sinó dia 7 i, en-
demés, es comunica Ia dimis-
sió, però no el seu pas al Grup
Independent ni Ia constitució
delGrupMixt".

Josep Mora serà acomia-
dat pels companys de Consis-
tori en un PIe que es celebrarà
dilluns a Ia una del migdia, i
substitu'rt per Uucia Oliver CoII
de Can Roc, següent en Ia
candidatura d'Unió Mallorqui-
na. L'amo'n Pep, de moment,
és l'única persona del Consis-
tori que ha complit els objec-
tius que es marcà en el mc-
ment d'ingressar en l'Ajunta-
ment: un Centre d'Atenció a Ia
TerceraEdat.



Agenda lld'agostdell989

AGENDA
Avui

per Tomeu Rosselló

11 d'agostdeM989,
Divendres

Sant Atexandre, patró dels
carboners.
Demà, Santa Clara i Santa
Agnès.
Diumenge, Sant Hpótit,
patró dete terrissers.

COSTUMARI

CaI comentar avui ate tres
sants que ens porta el Costu-
mari.

Sant Atexandre, patró dete
carboners, p que, segons ta
tradició, havia estat carboneret.
Ms pobiats boscs estiuencs
dete Països Catalans, era
aquesta una nit de bufe i de
festa.

Santa Susagna eranvocada
per ta nostra antiga pagesia,
perquè afavoris ta cc*ta de
rarn. Ara l'anomenaríem inspec-
tora de ta denominació d'Origen
detenostresmiorsvins.

Santa Fiomena era ta patro-
na dete firares, qui par festejar
ta dada es reunien per fer
unafra{esctar).

Sorteigd'ohirdijous.
dialOd'agost

5 16 31
34 39 40
-Comp. 12-

Dijous.lO-Agost 75.096

Dimecres,9-Agost 19.322

Dimarts,8-Agost 08.669

DiUuns,7-JuM 83.875
Divendies,4-Agost

85.867 (Serie 088)

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Unatempestano
metereológica assola

les Cases de Ia ViIa

JoanPuigserver

Maxima31,2dia6
Minima19,4dia7

Quan arribam al mes d'agost un ja comença a estar
cansat de patir calor i és mort avorrit parlar del temps,
perquè gairebé no canvia mai; sempre ¡gual: sol i calor,
solicalor.

Tanta sort que els dies ja s'han acursat bastant.
Malgrat Ia calor durant el dia, que segueix essent fasti-
gosa, de matinada ja fa més bon dormir, perquè és quan
es registre latemperatura més baixa.

Per Catanunya Ia setmana passada sovintejaren els
ruixats i tempestes, algunes bastant extenses. Aquí
encara no ens ha arribat res. L'única tempesta que .ens
ha arribat a anat a parar a les Cases de Ia ViIa, però
aquesta no ha donat aigua; Io únic que ha provocat és
una bona mal-decapada a més de dos.

Esperem que aviat ptogui de debò, a veure si refres-
ca les idees dels nostros polítics i se posen a fer Ia feina
que el poble lis va encomanar, que no és ni més ni man-
co, que defensar els interessos de TOT EL POBLE SEN-
SE DISTINCIO DE CLASES, que bona falta nos fa.

PUNTSDEVENDA

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

L'horta: ComestiblesVida!.
Port: QuioscLorente.

PapeleriaChachL
Fomalutx:Ca'nCorona.
Deia:EsFom.
Pa!ma:QuioscdelBorn.

Aviso
HORARlSC
DEL1ECUA

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

seclesJals
)E CELEBRACIONS
RISTIADOMINICAL

KSAITE

19
20
20

20
20
19
19

DNMKE

7,30 10 19
12 19
10

18,30
9

10 20
10,30
10,30 19

9 12 20
18

Serveide
benzinera

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

El mes de setembre obri-
rà els diumenges i festius de
les8ales14hores.

Veu de SóHer
C/lluna, 53, baixos. TeI. 63 3456. CIF. EO7431166
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NOTADELAREDACCIO.
- Per motius aliens a aquesta
Redacció, Ia setmana passa-
da donàrem compte del nei-
xement de Miguel, fill de Emi-
Iio-Vicente Contreras Oroz-
zo, quan en realitat es tracta
de Emilio-Vicente Carreras
Orozco. Valgui Ia rectificació,
i rebin els pares Ia més cor-
dial enhorabona.

FOTO-ESTUBI
Toten fotografiaivideo

Lluna,38-Telf. 632730
07IOOSOLLER(Mallorca|

Registre Civil

Sóller

Neixements:
•Andrea, filladeJosé-Manuel MoraguesAmal i
de María-MagdaJena Nadal Vaquer.
Nascuda el 30 de Juliol.

Actes de Ia setmana

*EXPOSICIO d'aquarel.les de Félix Rocke a l'Ajuntament
deDeià.
*CONCERT del IV Festival Internacional de Deià, dia 11 a
les 21,30 h. a Son Marroig. Obres de Schumann, Mom-
pou, Mansker i poemes de Robert Graves.
^FESTESdeBiniarix.
MNTERCANVI del bolero a l'Estat Espanyol en comme-
noració del XX Aniversari dels Aires Sollerics. Dia 12 a les
10 h. presentació de Zamora i Castelló, i a les 17 h. pre-
sentació de Múrcia. Dia 13 a les 12 h. exposició de les
conclusions. Dia 15 a les 12 h. ballada a Ia plaça de Bia-
raix.
*CONCERT del Festival de Pollença dia 12 a tes 22 h. ai
Claustre de St. Domingo. Violoncel i Piano. Obres de
Beethoven, Britten i Chopin.
*CONCERT del Festival de Deià dia 13 a l'Església de
Sant Joan a les21 '30 h. amb obres de Monteverdi.
*CONCERT del Festival de Chopin de Valldemossa, dia
13d'agostac'arrecdeFouTs'Ong.
*CONCERT del Festival de Pollença dia 16 a les 22 h. al
claustre de Sant Domingo, a càrrec de Pollença Festival
String, amb obres de Haendel, Bach, Cambini, Mozart i
Martinu.

Notes de Societat

Comunió

El passat diumenge dia
6 d'agost, va rebre per
primera vegada el Sagra-
ment de Ia Comunió, Ia
nina Maria de Lluc Rullan
Torrens, filla del nostre
col·laborador Antoni Rullan
i de Maria BeI Torrens.

La celebració eucarísti-
ca va tenir lloc a l'Església
del Convent dels Sagrats
Cors. Durant Ia celebració
tocà l'orgue Margalida
Arbona y Ia seva filla
Vanessa ens deleità amb
elviolí.

Després, Ia família i els
seus amics es reuniren a
casa seva on els varen ofe-

rirunsoparfred.
La nostra enhorabona a

Maria de Lluc, als seus
paresifamiliars.

Bateig

Dia 5 d'agost va ser
batiat a l'Església de Sant
Ramón de Penyafort amb
el nom d'Antonio-Francis-
co, el fill d'Aina Llaneres i
Antonio Mingorance.

Acabada Ia celebració
els pares oferiren una festa
a tots els seus familiars i
amics.

Felicitam al seu pare ¡ a
Ia seva mare, i Ii desitjam
molta de sort en aquesta
vida.

• REFRANYER ^B
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Col.locau el conjunt de lletres que es troben al costat
t en el lloc corresponent, i podreu llegir dos refranys
Dulars. Cada grup de lletres està per ordre, però NO es
respon amb Ia línia.

Serveis

AjuntamentdeSófcr 630200AK04
OfkanaMuntópaldelPort 630101
AjuntamentdeFomakjtx 631901
AjuntamentdeDeià 639077
JutjatdeSóter 630348
Notaria 632611
Rectoria 630602

PofcaMuniapal 630200
PoacaMurwpaH>genoes 633721
GuWaCM 630203
Bombers 632500

U*atSaniaria 633011
CreuRoja 630845
Mefe<teGuWa(Avisos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cementü 631429
FtesiderafrHospn 630777
Depradora 630842
Correus 631191
•BGas'.SA 630128
SaveiFuneran 630805
tiGas-s.a.(avenas) 630198
BGas'sAffJrgències) 631108
LocutoriBriaraK. 630017
ObresdePort

A.S.CP.(Ca'nDJce) 632421
CrcJoSoterense 631206
UUnán^aBotgueta' 630163
DetensoraSotefense 631566

FarocarrtdeSófer. 630130
Qa-BarcosAzJes' 630170
OaTramontana' 632061
PaadaTaa&ÉsPort 631384
PwadaTaœSofer 630571
ParadaTawsSaTore 631379
AutocarsUompart 202125
AutocarsSófcr 632821
AutocarsRepic 630567

fttn*A*r08,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
Sdfcrrttna06,45-09,15-11,50-
14,10-18,30(21,OOOiumengesiFestJus)

TRAMVWS

Safcr*ort05,55-O7,00-O6,00-O9,00
-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).
flwMOfer06,20-07,30-08,25-09,30
-10,00-10,30-11,00-11,30-12,00-
12,30-13,00-13,25-14,30-15,30-
16,00-16,30-17,00-17,X-17,55-
18,30-19,00-19,30-20,20-21,10-
(20,30i21,20DunengesiFestius).

AUTOCARS

Pakna-VaUenwssa^eiá-
fttt*Safcr07,30-10,00-12,00-
16,15-19,30
PoriäeSoOef^eiä-
VaMemxssa-Pa*na:
07,30-09,30-14,X-16,00-18,00.
MtA*<feSdftr03,15-10,45-12,45
-17,00-20,15.
0MH-MttMM*AEM;OB40-
10,00-15,00-16,30-18,30.
SOftr>Arf*FMMfB09,00.
Axf*So*r-ftrt*ft*ncs.m30
PWfdePofenpH&*>r16,00.

BAROUK

PortdeSóter-SaCatóra:
10,00-15,00.
SaCakjbra-PoftdeSóMer
12,00-16,45.

PARMACIAOI
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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Bona part de Sóller es quedà
senseaiguapotable

Dilluns d'aquesta setmana, l'encarregat del
manteniment del servei d'aigua potable, en rutina
diària, observà que el motor-bomba principal que
extreu l'aigua del pou de l'escorxador estava atu-
rat. Immediatament procedí a posar en funciona-
ment el motor de reserva, per tal que l'aigua no
mancàs.

Tot seguit, els serveis municipals procediren a
l'extracció del motor averiat. Es tracta d'un motor
d'uns 55 cavalls de potència i tres tones de pes
situat a 60 metres de profunditat, que precisa Ia
utilització d'un tema) per a Ia seva extracció, i
més d'un dia de feina. Una vegada a Ia superfí-
cie, es pogué observar que els cables d'alimen-
tació de 220 v. estaven esclafats i parcialment
tallats a causa del fregament amb les parets del
pou. Finalment, es procedí a Ia substitució del
motor averiat per un attre similar de recanvi, que

Grup Excursionista Solleric

quedà en funcionament el dimarts. Al llarg de tota
l'operació, el subministrament d'aigua funcionà
ambtotanormalitat.

No obstant això, el dimecres al matí començà
a mancar l'aigua potable. Detectada l'anomalia,
els serveis municipals notaren que l'interruptor
magnetotèrmic del motor, per causes descone-
gudes, estava desactivat. Immediatament proce-
diren a reactivar-lo, i entrà en funcionament nor-
malment. El motor probablement està aturat tota
Ia nit i, al no haver-hi aportació d'aigua, el depòsit
regulador situat al cap d'amunt del carrer del
Cementeri s'arribà a buidar. Devers migdia quedà
restablert el subministrament d'aigua.

La manca d'aigua afectà a tota Ia zona de
Sóller que es nodreix de l'esmentat depòsit regu-
lador. No així el Port ni tampoc el sector alimentat
des de lafont de s'Ullet.

Atractivo viaje a Lluc i Formentor para
el martes

Redacció

Para el próximo martes, 15,
el GES (Grup Excursionista
Solleric), organiza una sugesti-
va excursión en Ia zona norte
de Ia isla. La salida serà a las 8
de Ia mañana hacia Oeià-Vall-
demossa (desayuno)-S'Esglaie-
ta-Sa Cabaneta y Pòrtol, con
parada y tiempo libre. A las
10,30 en Ia Parròquia de Pòrtol
se celebrarà una misa en sufra-

Teatre

gio de doña Jerónima Arbona,
fallecida meses atrás, y muy
apreciada por todos los miem-
bros habituales del Grup, por
ser Ia mayor de edad. Nos dejó
alos95anos.

Se proseguirá Ia ruta hacia
Sineu-Son Ferriol-Can Pastilla.
La comida serà en el ya habi-
tual Restaurante Brasilia a base
de Arròs Brut Especial, PoIIo
Asado con 3 guarniciones, cro-
canti con guinda, naranja y kiwi,
tarta especial, tinto y cava Frei-

Un grup d'Olesa actua
demà a Ia Defensora

xenet. A continuación, y des-
púes de un breve descanso, sa-
lida hacia Inca - Alcudia - Port
Pollença con parada al Mirador
des Colomeret, y Raya de For-
mentor, con baño para quien Io
desee. El regreso, por Pollença
- Uuc (con parada) - Escorca -
Mirador de Ses Barques i SóHer.

A Ia hora de cerrar Ia pre-
sente reseña, el lunes, queda-
ban únicamente doce plazas de
las ciento veintiuna adquiridas.
EIIo no hace sino demostrar Ia
gran aceptación que tiene entre
nuestros conciudadanos, este
tipo de excursiones, cuando Io
que se ofrece es variado y
atractivo.

L'activitat hwestigadora d'Aires Sdlericsnodescansa

XX Aniversari Aires Sollerics

Intercanvi i estudi del bolero
amb altres grups peninsulars

Redacció

Seguint Ia programació
dels actes commemoratius
del XXe aniversari d'Aires
Sollerics, hi haurà a Sóller un
interessant intercanvi amb
attres grups de Ia Península.
Gent de Zamora, Castelló i
Múrcia, conjuntamente amb
el grup de Ia VaII, continuaran
Ia feina d'investigació sobre
el bolero.

Les Jornades abraçaran
aquest cap de setmana, dis-
sabte 12 i diumenge 13, i el
dimarts, 15, festiu. El progra-
ma començarà els dos pri-
mers dies a les 10 h. del matí
i aquest curs tendrà sessió

de matí i capvespre el dissab-
te i sessió de matí el diumen-
ge. El dia 15 l'activitat serà
diferent i més festiva. A Ia
Plaça de Biniaraix hi haurà
una ballada popular que es
desenvoluparà de Ia següent
manera. Cada parella ballarà
el bolero del su lloc d'origen:
Zamora, Castelló i Múrica. I
els mallorquins qui hi vulguin
assistir el ballaran tots a Ia
vegada, cada qual al seu alre.

Estant organitzada l'acti-
vitat en forma de curset,
l'organització té previst que-.
dar a dormir a Sóller Ia nit del
12 al 13 per a aquells mallor-
quins que hi vulguin partici-
par, així com un servei de
menjades que abracen tots

els dies. La informació i ins-
cripció està organitzat entorn
del telèfons 63.24.11 i
63.11.21 de9a13h. ide16a
20h.

La ballada de dia 15, a Ia
Raça de Biniaraix, a les 11,30
h., està inclosa dins el pro-
grama de festes de Ia vila i,
una vegada més forma part
de Ia desinteressada col.labo-
ració humana d'Aires Solle-
rics amb Biniaraix, que sem-
pre els ha acollit. També cal
apuntar que el diumenge 13 a
les 12h. se farà una exposició
pública de les conclusions
d'aquest curset, obert a
tothom. Una vegada més
activitat investigadora d'Aires
Sollericscontinua.

G.M.

El grup de teatre d'Olesa
de Monserrat, Catalunya,
UEC. (Untó Excursionista de
Catalunya), representarà
demà dissabte a Ia Defenso-
ra Sollerense l'obra del
mallorquí Joan Mas "Ara
Plouen Figues".

El seu director, Rafael Fer-
ragut, és soUeric, i amb
aquesta obra ja ha aconseguit
un total de 16 premis a Cata-
lunya. A més el grup UEC
està considerat, encara que
extraoficialment, un dels 10

millors grups amateurs cata-
lans.

"L'Obra que representa-
rem -ens conta- surt del
clàssic teatre regional i se fa
amb un tipus de muntatges
més moderns. Es una obra
picant i divertida, però sobre-
tot innovadora". Igualment ens
diu que "actuar a Sóller és un
somni, explicar el que repre-
senta quan fa 22 anys que
som fora d'aquesta vall és
una pila d'emocions i de sen-
timents que, a més, puc
compartir amb els meus
companys d'Olesa i encara es
fanmésgrans".

DECRETO DE ALCALDIA
Por orden del Sr. Alcalde se comunica a todos los ciu-

dadanos en general que, por imperativa escasez en el
suministro de agua potable, queda prohibido el riego de
jardines, huertos, etc., quedando restringida al uso do-
méstico, sancionándose a aquel que incumpla Ia presente
Resolución.

ELALCALDE.
D. Antonio Arbona Colom.

Per ordre del Sr. Batle es comunica a tots els ciutadans
en general que, per una imperativa manca en el subminis-
trament d'aigua potable, queda prohibit Ia regada de
jardins, horts, etc., just utilitzable per a l'us domèstic, i es
sancionará a aquell que no cumpli dita Resolució.

ELBATLE.
D. AntomArbona Colom.

L'AJUNTAMENT INFORMA:
Tots els Grups i Associacions Culturals i Esportives

que tenguin Ia intenció de fer actes per a les Festes
de Sant Bartomeu, pregam es posin en contacte amb
Ia Comissió de Cultura el proper dilluns dia 14, des
de les 181OO h. fins a les 20'00 h., aquí a l'Ajunta-
ment.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA:
Todos los Grupos y Asociaciones Culturales y De-

portivas que tengan Ia intención de realizar algún ac-
to para las Fiestas de San Bartolomé, rogamos se
pongan en contacto con Ia Comisión de Cultura el
próximo lunes día 14, de 18'00 h. hasta las 20'00 h.,
aquí en el Ayuntamiento.

HERMANOS BERNAT
SERVICIO OPEL

C/. ReverendoMíguel
Rosello,n'3
Telf.631256
SOLLER

<&

CorrerdeSollunO: 24
Telefono633273-SOUER

Círculo Sollerense
Societat Esportiva i Cultural

Es convoca a tots els socis a l'Assemblea General Ordinària que es farà
en el local social de l'entitat el proper dia 20 d'agost a les 11 hores en prime-
raconvocatoriaiales 1 l'30horesensegona,ambelseguentordredeldia:

1. Lectura de l'acta anterior.
2. Estat economic de Ia Societat.
3. RenovadódecarrecsdelaJuntaDirectiva.
4. Pressupostsperal'any 1989.
5. Pregs i preguntes.

SóUer, 29 dejuüol Je 1989.
ELPRESIDENT,
Amador Castanyer Noguera.

Almacenes
E»s»nu
(971)631833-SOLLER/MiAvda.IeronimoEstades,3-TeleL(971)631833-SOLLER(Mtdlorcai

Electrodomésticos
AEE

Almacenes Company

Sherwood
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Almacenes Company
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VTOEOS

TV
Almacenes Company
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-COMBIS
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TV-Vídeo-Hifi
Camarasvldeo

Aünacenes Company

INVES
Ordenadores
Impresoras

Aünacenes Company

TVGIGANTE
95cm(38")

Abnacenes Company

CASSETTES - JUEGOS
ORDENADOR - PELICULASVIDEO

Ahn*cen** Company
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Fornalutx

L'Ajuntament recolza el projecte
de construcció d'un poliesportiu
cubertaSóller

Gabriel Mercé

Dilluns passat va tenir
lloc a l'Ajuntament de For-
nalutx un ple ordinari que
no va tenir cap punt a l'or-
dre del dia d'especial rele-
vància.

Francesc Rul.lan, se-
cretari, després que els sis
regidors i el batle aprovas-
sin l'acta anterior, va pas-
sar a Ia lectura d'algunes
cartes rebudes a l'Ajunta-
ment. Entre eltes n'hi havia
una informant de l'existèn-
cia, per part de Ia Conselle-
ria d'Agricuttura i Pesca,
d'un programa de cons-
trucció i millora de camins
rurals; al qual decidiren
acollir-se; i una altra adver-
tint l'obligatorietat de de-
manar permís en haver de
llançar cohets a les festes
pel perill d'incendi que su-
posa, el que va provocar

una rialla general entre els
membres del consistori.

També es va denegar̂
pel moment, una ajuda a Ia
guarderia d'aquesta
població, referent a Ia
compra de 2 taules i 6 ca-
dires. Per attra part decidi-
ren recolzar Ia possible
construcció d'un poliespor-
tiu cubert al'edifici de FP.

En el ple del mes de ju-
liol es va decidir, com ja in-
formàrem, Ia cd.locació de
cartells que delimitin el
terme municipal. Aquest
dilluns s'acordà estassin
escrits en Ia Hengua cata-
lana i a més hi figurassin
eúguns dels premis que
aquesta vila ha rebut du-
rant els darrers anys: Ia
Raça d'Argent pel Foment
de Turisme de Mallorca per
Ia defensa i el manteniment
de Ia ViIa, i el Il Premi Na-
cional dePobles Embellits i
Mantingutsd'Espanya.

Carreteres

S'informadel nou projecte Deià-Sóller

Per segona vegada, els veinats estan decepcionats
M.l.

EIs veinats de Sóller i Deià
afectats pel nou projecte de Ia
carretera que uneix les dues
poblacions acudiren dijous
passat a l'ajuntament de Sóller
a veure quin serà el nou traçat
d'aquestaviadecomunicació.

El batle presentà als dos
tècnics als dos tècnics de Ia
conselleria d'Obres Públiques
que s'havien traslladat fins aquí
per donar explicacions.

Desplegaren tots els pla-
neUs que duien, on s'apreciaba
cada tram de carretera i convi-
daren als assistents a mirar
d'aprop el nou projecte, per-
que hi cercassin les seves pro-
pietats, demanassin explica-
cbns o apuntassin les seves
queixes.

El nou projecte contempla
una carretera feta en gran part
sense seguir el traçat de Ia ca-
rretera actual. Motts de cente-
nars de metres asfartats queda-
ran com a wate morts, sds uti-
litzats per arribar fins a propie-
tatsparticulars:

Un cas él el tros de carrete-

Engranparttacarroteranosegueixeltraçatactual.

ra que parteix del pontet de
l'aviació, i que segueix via rec-
ta que parteix de per s'Heretat
fins arribar a Can Bleda, pas-

Perequivocació

Arriba un gnip d'Angola per a participar a La Mostra
GabrielMercé

El passat dissabte els
responsabtes de l'organitza-
ció de Ta Mostra" reberen un
estrany tétex avisanHos de
l'arribada, el se'n demà, d'un
grup de 35 angdenys per a
participar a tes *Vl Jornades
de FoWore'. Aquests no do-
naren cap importància a
l'avfs, donat que, com tots
sabreu, aquest any no es
podrà cetebrar Ta Mostra" i, a
més, ete dos noms sórt com-
ptetamentdríerents.

Però el diumenge dematf
es va rebre una tetefonada a
l'Ajuntament de Sófer de l'ae-
ropuerto de Son Sant Joan,
avisant de l'arribada de 35
angotenys, i des de l'Ajunta-
ment avisaren el nostre com-
pany Joan Puigserver. EM i al-

tres membres de "La Mostra"
es posaren ràpidament en
contacte amb attres associa-
cions que organfeen- encon-
tres fdkkxics similars per tal
de sokKàonar l'error ràpida-
ment, arribant a Ia conclusió
que tes 7VI Jomadas de FoI-
ktore" se cetebren a Orense.
Des de Solter aconseguiren
contactar amb el president
d'aquestes jornades, qui els
expticà que pel gener havien
reaktzat akjunes gestions
amb l'Ambaixada d'Angola
per a indoure un grup
d'aquest Pafs al seu encon-
tre, però no reberen cap res-
posta. De tota manera va dir
que intentarten poder-los
indoure a darrera hora, però
havien de menester una auto-
ritzadó de ta Diputació
d'Orense i en diumenge va
serimpossibtetotagestió.

A Solter, mentres, ja es
preparava el Casal de Can
Dulce per acollir-los si fos ne-
cessari, i els hotels Marbell i
Edén s'oferiren per servir-los
elmenjar.

A l'Ambaixada d'Angcte,
a Madrid, ningú contestava al
telèfon i fou impossibte tot in-
tent de solució fins que, ja al
capvespre, es va reebre un
altre tétex, aquesta vegada
procedent de l'Ambaixada,
facitant un attre numero de
tetéfon on sí trobaren ajuda.
Des de Madrid soHcitaren que
ajudassin a aquests ciuta-
dans angotenys .per traste-
dar-los a Ia capital d'Espanya,
i a tes 10 hores de Ia nit
aquest grup aconseguia em-
barcar en un avióen direcció
a Madrid on el personal de
l'Ambaixada els estava espe-
rant.

CaI dir que l'Hotel Marbell
va transportar menjar per
aquest desafortunat grup a
l'aeroport i que no fou neces-
sària l'ajuda de Can Dulce ni
del'HotejEdén.

El dilluns dematí Ia Dipu-
tació d'Orense va a acceptar
aauest grup que realitzarà
una gira per diversos festivals
delaPenínsUa.

B dimarts l'Ambaixada
d'Angola envià un tetegrama
agraint l'ajuda prestada pels
soUerics en vers aquest grup
d'angotenys.

Segons Joan Puigserver
"el motiu d'aquesta equivo-
cació pot ser el fet que l'any
passat participàs a La Mostra
un grup d'Angola", ĵuaknent
destaca "l'amabilitat del per-
sonal de l'aeroport que ens
va ajudar i recolzar en tot
moment".

sant entre Ia carretera actual i
CanRuat.

Per attra part en el nou vial
que obriran si s'aprova aquest
projecte, hi ha previst construir
viaductes: a S'Heretat, en Es
Fom d'Es Guix, a Sa Casa Nc-
va... i en aquell moment no po-
guerem apreciar l'attura que
tendran.

El fet és que aquests via-
ductes no són un aixampte-
ment dels pontets que esqui-
ven els torrentons, sino que se
n'allunyen per fer vottes més
obertes. Aixi hí ha casetes o
porxets que quedaran enfon-
sats, o mott aprop del mur de
lacarretera.

Ja més aprop de Sóller, a
Sa Frontera, per suavitzar Ia
primera curva (o Ia darrera se-
gons d'on venim) te carretera
que presenta el planell fa una
votta més oberta que passarà
per Ia terrassa d'aquest res-
taurant i el cantó de Ia casa to-
carà l'asfatt. Evidentment els
propietaris demanaren com ho
podien fer perque això no suc-
ceeixi, ja que els perjudica di-
rectament.

Durant tot el nou traçat es
fan grans murs de contenció,
però un dels tècnics davant
preguntes dels assistents
preocupats per l'estètica,
aventura que es ferien de for-

migó, forratdepedra.
En un primer moment to-

thom estava molt satisfet, opi-
nant que Ja era hora d'arreglar
d'una vegada per totes Ia ca-
rretera. Aquesta satisfacció
prest minvà, i l'entusiasme ini-
cial passà a ser una nova de-
cepció: EIs comentaris que es
sentien a Ia reunió eren diver-
sos, però el més destacats fo-
ren:

-"Al menys de Ia part de
Sóller, no han canviat res, pa-
reix el mateix projecte que ens
móstrarenfadosanys".

-"No sé perque no han de
seguir Ia mateixa línia que fa Ia
carretera d'ara: bastaria ai-
xamplar dos o tres metres a
cadacostat".

-"Seria suficient una carre-
tera com Ia de Deià a Vallde-
mossa, que a trossos de més
estreta i a trossos és més
ampla".

-"Permi no comprenen que
és una carretera de muntanya,
i que no ha de servir per fer
via, sino per circular més se-
gursicòmodes".

A Ia premsa de ciutat, ja
han publicat manifestacbns de
Ia família de Robert Graves en
contra d'aquest segon nou
projecte. Una de les idees d'un
d'ells que ens cridrà més
l'atenció és Ia referent als ac-
cidents: "Aquí no ha habido un
soto muerto en accidente en
quinceaftos".

Apunten que Ia nova carre-
tera que s'ha presentat ara,
segueix Ia mateixa idea que el
primer projecte: fer ur\ nou tra-
çat i no arreglar el que hi ha, i
afegeixen que seria mfflor
arreglar bé el paviment de l'ac-
tual, aixamplar-la de cada cos-
tat, i aprofitar elsmilions que
es gasten en inverftar un nou
camiperferuntìosprfa/.

NIo sabem si les autoritats
d'Obres PúbSques tenen Ia
mateixa fitosofía que 'aquests
veinats que així opinen i en són
directament afectats. El cert és
que Ja és el segon projecte
de te carretera Deià-Sóller que
s'ha redactat, el diners de to
seva elaboració es paguen de
Ia butxaca dels contribuents i
encara tècnics y consellers no
han captat tes idees que ajun-
taments, veins i transportistes
suggeriren en una : primera
consutta.
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EsPort:moltporc!
AinaPérez

Ja que fa un parell de set-
manes que vos vaig par1ar de
modificar, que vos pareix si
seguim mes o menys amb el
mateixteme.

Xarrarem de Ia contaminació
que produeixen les barques i de
laplatjadeSoller.

Ara que estam a mig estiu
trop que és el moment ideal per
axerrard'aquesttema.

El que passa a Ia platja, és
que hi ha un vertader desveri
ningú escorta a ningú i tothom fa
el que voL Comancem amb les
barques. EIs "zodiacs" posen el
motor en marxa quan estan a
dos pams de Ia vorera, no miren
si hi ha cap infant a darrera o
inclus hi podia haver qualque
persona gran, hi si atropellen a
qualcu? ens donariem un bon
disgust?

Jo crec que podien remar
fins a una bona distància, on no
hi hagi ningú que nedi. Quam
estJren Ia corda d'es motor per
posar Ia barca en marxa tiren a
Ia mar una brutorada que fa
massa, apart de sa contamina-
ció que ja hi ha. Deixen Ia mar
tota verda i nottros no hi podem
nedar.

Podien tenir més présent
que Ia platja de Sóller és una de
les més brutes de tot Mallorca.

Moltes vegades he anat a
cales i Ia seva aigua era tan
neta que pareixia transparent. A
mi em va fer molta d'enveja. Si
no trobam cap sistema per
anreglar Ia nostra platja, sempre
tan plena de papers i brutor,
arribarà un moment en que els
turistes se n'aniran perquè als
turistes els hi agraden les coses
ben cuidades i netes i... que
passaà si aquests se'n van?
Doncs que Ia gent que fa feina a

Sóller amb els hotels haurà de
tancar i no guanyaran doblers.

A mi m'agrada molt nedar,
ficar el cap dins l'aigua fer es pi i
tot això. fa un parell de dies que
no m'hi vaig ni aficarme dins, de
tan bruta que estava. Hi vaig
posar a uns 80 cm. aproxima-
dament i no Ia veia de tan bruta
queestavalamar.

Un altra punt que podríem
treure d'aquest tema serien les
papeleres. Quasi no n'hi han i
les poques que queden són
massa petites i Ia brutor surt per
damunt o bé un ca hi va i ho tira
tot a l'arena. Vos avis nins quan
fiqueu el cap dins Ia mar no
obrigueu ni els ulls ni Ia boca si
no voleu agafar una bona infec-
ció comjo. Perfavor, vos deman
que penseu amb Ia contamina-
ció que fan las barques o Ia mar.

Canviant de tema: Ii volia dar
les gràcies a na Ma. Rosa Ia
qual hem va contestar an es
diari. A Ia fi tec una amiga que
tambéfaarticles.

JEn tomo al convenio Alcázar
AntonioArbona

Quienes no tienen, ni han
tenido capacidad de gestión
para resolver temas ya ini-
ciados en Consistorios ante-
riores, necesitan esconder
sus fracasos, lanzando toda
serie de falsedades y menti-
ras; y si, además, a estas
personas se les añade su fal-
ta total de tacto y de sensibi-
lidad, al confundir que ges-
tionar es igual a repartir
copas, trofeos y dinero a
manos llenas, dejando
exhaustas las consignacio-
nes presupuestarias de su
competencia.

Claro que se ponen ner-
viosos, y muy nerviosos; pero
entonces vislumbran una
solución: aceptar el Convenio
Alcázar flunto Torre Picada),
que significaría, según los
promotores, un ingreso
importante para las arcas
municipales. Apareciendo,
de esta manera, tanto el
grupo como el representante
de Alcázar, como los salva-
dores de Sóller. Pero a qué
arto precio, señores, que
precio tan caro íbamos a
pagario todos los sollerics:
ser ricos hoy para pasar
a ser pobres al día siguien-
te.

Claro que desaparecerían
problemas de liquidez, de
pago de facturas. Se podrían
celebrar fiestas por todo Io
alto, etc. Pero, dentro de
unos años, al ver crecer las
líneas de cemento, aumentar
el número de "jaulas" en toda
Ia Torre Picada y ver cambiar
toda Ia fisonomía del Puerto,
convertido en un belén de

cemento, nos sentiriamos
avergonzados. Pero dichos
promotores ya habrian con-
seguido sus objetivos y
habrían consentido Ia firma
de un Convenio Urbanístico
nefastoatodas luces.

Nuestra responsabilidad
y experiencia acumulada,
nos llevó a renegociar un
nuevo convenio, incluyendo
una serie de cláusulas, de las
cuales destacamos las
siguientes: Solares de 1.000
m2. de zona residencial y
una sola vivienda por solar;
no para dejar construir, como
se pretendía, bloques de
apartamentos. Esta medida
se lleva a cabo para defen-
der, tanto al propietario del

solar en zona residencial,
como para ayudar al empre-
sario solleric a que pueda
tener opción a participar en
Ia construcción de las edifi-
caciones, cosa que no ocurri-
ría en el caso de que fueran
bloques de apartamentos,
que, posiblemente, se lleva-
rían a cabo por empresas de
fuera.

Otras de las cláusulas,
que espero que Ia mayoría
de los sollerics compartan,
es Ia que sigue: 'Tramita-
ción.- Como marco para Ia
instrumentación de las con-
diciones establecidas en las
cláusulas anteriores, el Ayun-
tamiento de Sóller se com-
promete a dar Ia máxima

prioridad en Ia tramitación
del procedimiento para el
desarrollo y gestión de las
determinaciones contenidas
en el presente Convenio
Urbanístico. De otro lado,
ambas partes acuerdan y
establecen que no se con-
cederá ninguna licencia de
obras para Ia edificación en
las parcelas resultantes del
Plan Parcial, hasta tanto no
se hayan realizado todas las
obras de infraestructura y se
hayan cumplido los com-
promisos y obligaciones
asumidas por Ia Inmobiliaria,
es decir, hasta tanto no se
hayan consumado las obras
de urbanización y el suelo
tenga te condición de sdar".

Prefiero y debo arrastrar
todas las posibilidades que
he asumido durante los seis
años de alcaldía, antes de
permitir que, para dar liqui-
dez a un presupuesto y tener
una salida cómoda, se auto-
rizaran verdaderas barbari-
dades urbanísticas, que sólo
a unos pocos hubiera bene-
ficiado, pero que, y ta digo
de todo corazón, nos hubiera
hecho sonrojar como pueblo,
cuya libertad depende de su
independencia económica.

Como sollerics, espero
comprenderéis esta actitud,
seguro de que nos interesa
dinero a cambio de bloques
de cemento, de Io cual ya
tenemos amargas experien-
cias.

Vuestro Alcalde es de
todos; no sólo de un grupo
denominado poderes fácti-
cos.

Veu del lector

Per tal d'exercir el meu
dret, personal, de réplica us
prec de publicar el present
escrit, que preten, sensa ànim
de polèmica, puntualitzar al-
gunes qüestions en relació a Ia
carta "contestant a Mago-89"
publicada en el número 11 del

'dia4d'agost.
Amb gran sorpresa vaig

llegir l'esmentat escrit, que,
evidentment, va produir Ia més
important indignació, que mai
havia sentit, per tal que, entec,
es contenia una exacerbada

'crítica personal, propi de l'odi
7 més rancorós, en tom a Ia me-

va persona i en relació a un fet
col.lectiu del que en vaig in-
formar.

En relació a tot això i per
tal de deixar tes coses en
te seva justa mesura en co-
rrespon puntualitzar el se-
güent:

A/ Jo no m'he amagat mai
sota un seudònim i no pretenc
l'anonimat en el seus meus

Defensant Ia meva gestió i persona
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escrits, que per altra part tans
sols volen informar del que
passa en el món del bàsquet
local i que aquest tengui Ia
presència setmanal en las in-
formacions locals, en base a
l'important nombre de practi-
cants i seguidors del bàsquet
local.

La signatura MAGO^9, es
ben fàcil de conèixer, atés que
correspon a l'inici del meu
nom i del meu llinatge, a més
de l'any de referència de l'es-
crit. En l'any 1976, en les
publicacions que vaig fer al

Setmane empreat en totes i
quantes publicacions he fet.

B/ Jo no donc cap sub-
venció, i molt menys als amics
i familiars, Ja que Ia meva si-
tuació a l'àmbit de Ia Direcció
General d'Esports és Ia de cà-
rrec tècnic, i de tots es cone-
guts que els poders de decisió
estan en els càrrecs polítics,
tot i més quant jo ostent Ia
qualificació de funcionari tèc-
nic.

Per artra part, existeix una
comissió avaluadora de sub-
vencions, estructurada i defi-

nida mitjançant decret, publi-
cat en el B.O.C.I.B., que n'es
l'encarregada de propossar Ia
concessió d'aquestes, d'acord
amb els criteris i programes
que s'estableixen en Ia co-
rresponent Resolució que
convoca les ajudes, que tam-
bé es troba publicada en el
B.O.C.A.I.B. (aquest any l'1 de
febrer) i el Decret Regulador
de les concesions de subven-
cions a l'àmbit Balear, esta-
blerten1986.

C/ De ben segur que Ia
meva actuació, Ia meva gestió

i l'exercici de les meves fun-
cions, no podran, mai, ésser
de l'agrad de tothom, per tal
que sempre n'hi haurà de més
partidaris d'aquestes i d'artres
que ho seran menys, i no pre-
tenc assolir Ia bandera de
l'única veritat o l'única correc-
ció, pero del que n'estic segur
és de que tal com diu el refra-
ner "Los perros ladran a quie-
nes cabalgan", o com diuen
d'artres afirmacions lan sols
s'equivoca el qui fa alguna co-
sa", Tan sds es per aquell que
caminaifacamr.

D/ No entenc ni puc com-
prendre com en tom a una
qüestió de clubs s'ha fet en Ia
meva persona un atac tan in-
tens i tant carregat d'odi, que
es troba en Ia frontera del que
es agreujan i del que supossa
Ia preservació de Ia meva
imatge i vull entendre que és
una rabieta, inconscient i pro-
ducte de Ia més simple frus-
tració, traslladant el que hauria
d'èsser Ia rèplica a un fet, a Ia
creació degradant de Ia imat-
ge personal d'aquell que ha
volgut mantenir informat al
públic.

St.Marcel.liGotRamis

Contestando a Ia Cofradía de Pescadores
A Ia Dirección del semana-

rio "Veu de Sóller", para que
tengan a bien Ia publicación
de Ia presente carta, dándoles
las gracias anticipadamente.

Lo escrito es referente a
las aclaraciones de Ia Cofradía
de Pescadores, que firmaba
su Presidente Bartotomé J.
Morell, que salieron en el nú-
mero 9 de este Semanario y
que en el anterior no pude
mandar esta carta por que aún
no había finalizado una serie
de averiguaciones. No pu-
diendo contactar con el Presi-
dente y Secretario de dicha
Cofradía, pues este úrtimo se
encontraba de viaje por Ia Pe-
nínsula.

Y antes de darie contesta-
ción a los puntos de su escrito
me gustaría hacerte constar
que se puede referir a mi per-
sona como armador de pesca,

pero nunca como el cargo
público que desempeña, pues
eso debe estar al margen del
problema que nos ocupa.

T Totalmente de acuerdo
en que Ia encargada de de-
signar embarcación para Ia
procesión de Ia Virgen del
Carmen, corresponde única y
exclusivamente a Ia Cofradía
dePescadores.

2* De acuerdo también en
Ia Junta General de fecha 9 de
Junio de 1.989, donde el
acuerdo era por antigüedad
Fortunata Il y Nuestra Sra. de
Ia üpa que por asuntos parti-
culares renunciaron a llevar a
San Pedro y siguiendo el tumo
Ie tocaba a Es Solleric (que fue
el que el que Io llevo) y a con-
tinuación era Ia mia Margarita
yJosé.

3* Con respecto al tercer
punto me basaba en el acta y

el corre tumo que se había
producido, así como Ia invita-
ción por parte de Ia Coman-
dancia del Destacamento y el
asentamiento de todos los
miembros de Ia Cofradía.

4' El punto que más me
sorprende de todos, pues se
atreve a afirmar públicamente
que en Junta General (entien-
do por Junta de todos) y en
fecha 13 de Julio se comunica
al Comandante del Destaca-
mento Naval de Sóller, que Ia
embarcación asignada es Ia
Fortunata II. Noticia que me
sorprende que se efectúa es-
casamente 48h. antes de Ia
procesión. Sorprendiéndome
aún más el que el lunes 10 de
Ia misma semana mi Patrón
recibía Ia invitación de Ia cena
por ser mi embarcación Ia en-
cargada de sacar Ia Imagen,
cosa que realizaba el Desta-

camento; para posteriormente
retirar dichas invitaciones. To-
do ello antes de Ia comunica-
ción oficial, según palabras Sr.
Presidente.

Por cierto que ya me con-
tará como ocurre eso de que
atendiéndonos al 1er. punto
de su escrito ¿lo nombra Ia
Cofradíaono?

5° Referente al úrtimo pun-
to, en el que el Sr. Patrón Ma-
yor afirma, que el Comandante
del Destacamento Naval de
Sóller ha estado siempre al
margen de cualquier decisión
intema de Ia Cofradía; yo no Io
puse en duda en mi enfrevista
publicada. Así que no veo Ia
razón de que se me exponga y
si hay o no hay Udes. Io sa-
brán, cada cual con su con-
ciencte.

Y para finalizar Sr. Patrón
Mayor quiero resartarie que en

ningún momento de mi entre-
vista pedía "aclaraciones" a Ia
Cofradía que Ud. representa y
mucho menos a Ud. mismo.
Se las pedía a otra persona
que no se ha dignado a dár-
melas, ni públicas ni particu-
larmente.

Y Ia continuo diciendo que
yo en su día Ie pedí que
hablase con el Comandante y
Ud. se ofreció a hacerto, que
me diese una explicación refe-
rente a Ia llamada de "cual-
quier embarcación menos Ia
mía", cosa que aún no ha he-
cho y eso que Ud. me repre-
senta como socio de dicha
Cofradía. La verdad, permíta-
me que Io ponga en duda, ya
que con las aclaraciones
publicadas, en ningún momen-
tomefavorecen.

JoséLozano
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Prívatitzaciódela
recollidadefems

Un cfia, aquest senyor
presentà un informe sobre Ia
necessitat de privatitzar el
servei de recollida de fems.
L'informe fou acceptat per Ia
C. de Govem i, tres dies
després, comparesqué amb
un projecte global elaborat
per una empresa particular i
pretenia que s'aprovàs ur-
gentment per entrar en fun-
cionament abans d'abril. Com
que el cost era d'uns 70 mi-
lions anuals, vaig sol.licitar
l'assessoria del Secretari, qui

les quatre presentades, tot i
que havia fet una rebaixa de
14 milions. El mestre de Ia vila
ens informà que FOCSA, era
l'empresa proporcionalment
més barata, Ja que oferia ma-
jor nombre de contenidors i
incloïa Ia neteja de tots els
carrers de Sóller i del Port els
mesos d'estiu. No sabérem
res més, fins que es convocà
il.legalment el Re de Ia set-
mana anterior, en el qual el
president de Ia Comissió de
Béns i Serveis es decantà per

ElBaHe KlKxHc rlarecoMidaaunaempresaper70milions
anual«.

informà que aquest projecte
no es podia adjudicar direc-
tament sinó que havia de sor-
tir a subhasta pública. Alesho-
res, aquest senyor proposà
adjudicar el projecte a l'em-
presa per contractes de 3 en
3 mesos. Veient Ia il.tegalitat
que volia cometre, tots els
membres de Ia majoria optà-
rem per treure-ho a subhasta.

Obertes les ptique^ resul-
tà que l'oferta r Aquesta
empresa era Ia més cara de

una attra opció, més barata
però amb mancoprestacions.

A més d'això, hi ha una
impugnació de les taxes feta
pel PSOE1 i un acord de Re
que ens obliga a arribar a un
cor, is amb ells. Com que
no c ha hagut consens ni
s'hai aprovat les taxes, ente-
r,em que tampoc es pot
acordar Ia privatització del
servei. Aquest senyor, en
canvi, entén que Ia majoria no
estàobligadaares.

Túnel
Jo vaig presidir el Re on

s'aprovà Ia concessió de tes
obres del túnel de SóNer. Pe-
rò mitja hora abans de co-
mençar el Re, presentà a Ia
Comissió de Govem un do-
cument que ens comprome-
tia a acceptar l'opció den
Caldés i tots els membres
de te majoria, inclòs el PP,
ens negàrem a firmar-te i op-
tàrem per l'opció den Cuart,
que era mes barata. Després,
en el Re, s'acordà aquesta
opció, amb els vots nostres,

periéncia meva. Davant
aquesta actuació, vaig acudir
al Preskient Canyelles i Ii vaig
explicar que te votació havia
estat correcta i legal. Si qual-
cú s'havte equivocat no era Jo
sinó ell mateix, que pretente
una cosa diferent als attres
membres del Consistori i a
tot el poble de Sóller. Si ale-
shores no ens haguéssim
enfrontat a aquest senyor,
probablement els sollerics
haguéssim pagat el peatge
méscardurantmottsd'anys.

Ju
LacoocessiódeltúnelaAntoniCuartfourinicidelacrisid'UM.

del PSOE i del CDS. En vista
d'això, aquest senyor intentà
supervisar l'acta del Re ell
mateix, però el Secretari s'hi
oposà perquè me correspo-
nte a mi. Aleshores em va
amenaçar dient que sabria
quieraenToniRepic.

Un parell de dies després
anà a Obres Públiques dient
que s'havia aprovat l'opció
den Cuart per una equivoca-
ció comesa per manca d'ex-

A més d'això, l'Ajunta-
ment de Sóller hagués pogut
aconseguir una sèrie de
m/y/ores pel poble, que el
concessionari de les obres
estava disposat a realitzar.
Fomalutx, per exemple, ha
aconseguit coses. Però
aquest senyor mai ha tengut
cap consideració amb Antoni
Cuart, i ni tan sols ha iniciat
conversacions amb ell sobre
aquesttema.

Amador Castanyer és, des de Ia passada setma-
na, el portaveu del Grup Independent, que nodreix
les files del Grup Mixt municipal, i està integrat pels
cinc regidors d'Unió Mallorquina que han retirat Ia
confiançaalBatle.

En aquesta entrevista, Amador Castanyer explica
les causes que han motivat l'abandonament de les fi-
les del grup municipal d'UM i es remunta a Ia legisla-
tura anterior. Seguidament, Castanyer passa revista
als grans temes que té plantejats l'Ajuntament de

Sóller en aquests moments, i acaba amb l'anàlisi de
Ia situació política creada en el Consistori després
de Ia nova correlació de forces.

El portaveu del Grup Independent centra Ia causa
de Ia crisi en les actuacions personalíssimes i prepo-
tents del Batle Antoni Arbona. Al llarg de l'entrevista,
mai dóna a Antoni Arbona el títol de "Batle", sinó que
utilitza Ia fórmula "aquest senyor" per referir-se a ell.
Amador Castanyer presenta Ia figura d'un Batle de
Sóller personalista, embullos, mentider, ressentit,

"El Secretari no té res a veure en Ia
crisimunicipal"

"Si és necessari per assegurar Ia governabilitat,
farem una moció de censura"

PlàcidPérez

Pregunta.- Amador, com
és possible que un grup polític
amb vuit Regidors, i amb majo-
ria absoluta a l'Ajuntament,
s'hagi romput d'aquesta mane-
ra?

Resposta.- Ens hauríem
de remuntar a Ia legislatura an-
terior, on Ja hi hagué divergèn-
cies entre el BaVe i ete Regidors
d'UM. Aquest senyor duia as-
sumptes a Comissions i Ptens
sense haver informat els seus.
El cas es va posar en coneixe-
ment del Secretari del partit, i
Arbona prometé canviar d'acti-
tud,peronomesforenparautes.

P.-ldesprés?
R- A tes darreres elec-

cions, aquest senyor es va pre-
sentar tres vegades com a cap
de llista per Ia candidatura
d'UM, però el Comité Local el
va refuar i va designar Isabel
Akx>ver. Aquest senyor comen-
çà a moure fìls fìns que acon-
seguí que na BeI retirás Ia seva
candidatura. Així les coses, es
va facultar aquest senyor per
formar Ia seva pròpia llista, però
passà el temps i no va ser ca-
paç de reunir els 17 candidats.
Pocs dels antics Regidors vol-
gué entrar en Ia seva candida-
tura, perquè coneixien Ia seva
manera d'actuar. El Comité Lo-
cal, idò, m'exigí formar una
candidatura conjunta amb ell.
Jo, que havia d'anar tercer de Ia
llista en les anteriors eteccbns i
per una manipulació d'aquest
senyor me vaig retirar després
de prometre que no me tomaria
presentar mai més amb ell, vaig
cercar gent que es comprome-
té amb mi, sempre que s'ac-
tuàs democràticament i s'elimi-
nassin els personalismes. Jo
me vaig creure que aquest
senyor ho havia entès, però no
ha estat així. Durant aquests
dos anys, per disciplina de vot,
hem assumit votacions de te-
mes que desconeixíem. Ens
hem donat compte que aquest
senyor ens ha enganat, ens ha
ocuttat informació, i ha desen-
cadenat atacs sistemàtics con-

jqueelBat)ehaenganatelsseuspropisReaidors,e(8haamenacat,lhahrtoxica1
ropMópúbNca.

fra ete qui no voliem ser esco-
tens d'amén, perquè quan
aquest senyor veu que quateú
discrepa d'ell, intenta carre-
gar-se'l per tots els medis. Ha-
bitualment utilitza intimidacions
personals o familiars, envia in-
termediaris per pressbnar de-
terminades persones i, fìns i tot,
ha arribat a l'absurd, segons
pareix, d'enviar una carta sense
firma a un setmanari, per intoxi-
car l'opinió pública contra de-
terminatsmembres delpartit.

P.- Quina ha estat Ia causa
úfómadelacrisi?

R- La setmana passada
aquest senyor va convocar un
PIe sense haver-ho comunicat
als Tinent-batles ni als Regidors
d'UM, i va dur al PIe temes que
no havien passat per Comissió
de Govem. El que no pot ser és
treballar en un tema i veure que
aquest. senyor està minant el
grup, amagant informació, i en-
ganant els companys de partit.
Quan arriba això, te fuig Ia il.lu-
sió i les ganes de treballar. Hem

vist que els interessos de Sóller
perillen amb aquestes actua-
cions i, per no rompre Ia disci-
plina de vot, hem optat per for-
mar un attre grup. En tot mo-
ment hem informat el Comité
Local i efe dirigents del partit,
però fa mesos que esperam
una solució, i trobàm que ja es-
tàbé!

P.- Quina ha estat Ia inter-
venció del Secretari?

R- Les discrepàncies
d'aquest senyor amb el Secre-
tari venen de Ia tegislatura ante-
rior. EIs enfrontaments actuals
entre ells dos no tenen res a
veure amb nosattres. Endemés,
segons ell, pareix que el nostre
enfrontament s'ha produn per
culpa del tema de Ia "Inmobilia-
ria Alcàzar", però els meus
companys i Jo discrepam de Ia
manera d'actuar d'aquest sen-
yor en Ia majoria de temes, no
en un tot sd. I sobretot les di-

vergències fortes i públiques
fom quan vofaué de tçta mane-
ra que l'Ajuntament es pronun-
dàs, en el tema de te concessió
del túnel de Sóller, a favor d'una
de tes opcions on et i els hote-
tefs de SoVter tenien part, i te
resta de te majoria optà per vo-
tar l'opció més barata pe/s resi-
dentsdeSótteriFomalutx.

P.- Què passarà ara en el
Consistori, amb Ia nova correla-
ció de forces polítiques?

R- Aquest senyor té l'obli-
gació de formar una majoria es-
table per tal de dur endavant
els temes que té pendents
l'Ajuntament. Nosattres no Ii
donarem suport perquè Ja hem
patit abastament amb ell dins
Unió Mallorquina. Si és capaç
d'aconseguir-ho, no tenim cap
inconvenient d'estar a l'oposi-
ció; però, si no ho aconsegueix,

Continúa en pag. »iguiente

Poliesportiu cobert
També és un tema engorrós i mal plantejat en Ia legisla-

tura anterior. TaI com estava plantejat, s'havia de fer Ia fase
intermitja sense tenir en compte que s'havien de deixar els
sistemes d'anclatges adequats per fer el cobriment en Ia fa-
se següent i, per tant, s'hagués hagut de tomar part
d'aquesta primera fase. Al final, optàrem per aturar les obres
i posar en marxa un nou projecte que adaptàs tot quant
s'havia fet a un poliesportiu reglamentari, en el qual s'han
inclòs les estructures necessàries pel cobriment. El projecte
està fet a conciéncia i és bo; el que passa és que s'ha pro-
duït un increment del pressupost a causa de les millores in-
troduïdes i dels preus del material i del personal, i per aixó
hem aturat Ia seva construcció. Tot plegat Ia realització de Ia
fase intermitja costarà uns 7 milions de ptes. més que l'estu-
diprimitiu,iqualcuhad'assum/raquestadiferencia.

Conveni amb "Alcázar"
Les conversacions amb Ia "Inmobiliaria Alcázar" les

inicià aquest senyor amb Oscar Alzaga, que estava interes-
sat en urbanitzar els terrenys damunt Ia urbanitzactó Torre
Picada, i Ii assegurà que no hi havia cap problema. Nosal-
tres no sabíem res del tema fins que Jaume Ensenyat ens
convidà a un dinar conjunt on me vaig donar compte que les
negociacions estaven molt avançades, sense tenir cap in-
forme tècnic ni jurídic. Uns mesos després, aquest senyor
conferí competències exclussives a Gabriel Darder en ma-
tèria d'Urbanisme, qui es feu càrrec del tema "Alcazar" A
partir d'aquest moment començà a posar pegues, parcel.les
mínimes, vials nous, infraestructura, etc. Davant aquesta si-
tuació, Ia C. de Govem, -després de dues reunions a les que
el BatJe no assistí, però telefonà donant instruccions concre-
tes- i vists els informes tècnics i jurídics, per majoria absolu-
ta informà favorablement per anar a Re que dels terrenys
urbanitzables es dedicassin 25.000 m2. a instal·lacions hote-
leres, i 27.500a zona residencial, i res més.



lld'Agostdell989 Reportatge

gelós, venjatiu i mal lletat, í considera que ha invertit
fons municipals en qüestions que no eren de compe-
tència municipal, que ha actuat per lliure i sense
comptar amb els membres de Ia majoria, que ha
proporcionat informació tendenciosa i d'ocultar Ia
que no l'interessa, que ha enganat els Regidors del
seu propi partit, que ha duit a terme una acció sote-
rrada d'intoxicació contra els que discrepen del seu
punt de vista, i ha utilitzat pressions extemes per
aconseguirels seus objectius.

Vkmedepag.anterior

nosaltres intentarem consen-
suar una majona amb les altres
forces potítíques, sense renun-
ciar al nostre programa electo-
ral. Mantenim el programa, però
retíram te confiança al cap de
Hista.

P.- Creus que podria seguir
governant en minoria?

R.- Si no ha estat capaç de
govemar en majoria, com vos
que ho faci en minoria? Aquest
senyor no ha estat capaç de
canviar /a forma d'actuar en sis
anys, i tampoc ho ferà ara.

BIOGRAFIA

Amador Castanyer
Noguera de Ca Na
ReIa, 39 anys, Piscis,
casat, dos fills, regenta
un negoci de vidres.
S'inicià en Ia política a
través del Partit Nacio-
nalista de Mallorca, que
després s'integrà en
Unió Autonomista. In-
gressà a Unió Mallor-
quina en el moment de
Ia fundació, partit del
qual ha arribat a ser
Secretari d'Organitza-
ck3 i membre del Comi-
té Executiu. Se defineix
nackxiaiista convençut.
Número dos de Ia can-
didatura d'UM a les
passades eleccions, ha
exercit Ia presidència
de Ia Comissió d'Edu-
cactó, Cuftura i Esports,
amb competències
exclussives des del
passat mes de febrer.

P.- Podria haver-hi moció
decensura,kJo?

R.- No voldríem haver
d'arribar a Ia moció de censura
contra una persona que, mal-
grat els seus defectes, està de
BatJe perquè Ii hem posat no-
sattres. Però de Ia mateixa ma-
nera que Ii hem posat, si ho fa
malament, ens pertoca llevar-lo.
Si no vol entendre que quan
cinc dels set Regidors del seu
grup Ii retiren Ia confiança, se
n'ha d'anar, nosattres estam
disposats a assegurar Ia gover-

nabilitat de l'Ajuntament. No hi
ha cap grup que tengui Ia veri-
tat absoluta i, per tant, s'ha
d'anar a un consens per arribar
a una majoria estable on es
respectin les opinions de
tots.

P.- DeIs nombrosos projec-
tes pendents, quins creus que
es podrien solucionar els dos
anys magres de legislatura que
resten?

R.- Mofts es poden solu-
cionar si es fa feina conjunta i
es cerquen les resposes ade-
quades. Ara això no és possible
a causa de Ia desconfiança que
hi ha entre nosattres. Quan
veus que Ia informació que es
subministra als membres del
propi grup és tendenciosa, i
quan el BatJe actúa de forma
soterrada, no es pot solucionar
res.

P.- Però quan els grups de
l'oposictó expressaven les se-
ves crítiques, com reaccionàveu
vosartres?

R.- Quan l'oposició feia
qualque al.legació, aquest sen-
yor presentava informes i es-
crits en sentit contrari, i nosal-
tres el créiem a ell. La majoria
de temes els duia ell personal-
ment i no ens quedava més
remei que acceptar les seves
explicacions perquè estàvem
desinformats. Si teníem alguna
discrepància amb ell, venien els
enfrontaments i les amenaces.
Record unes preguntes que el
PSM va fer a un PIe a Antoni
Vallcaneres sobre pesca, que
foren amplament contestades
per aquest i, en acabar el PIe, Ii
foté una bronca increibte, per-
qué segons ell a l'oposició no
se Ii ha de donar cap tipus d'in-
formació; només se Ii ha de
contestar sí o no, i quak|ue pun-
tadadepeu...

P.- Se vos ha acusat sda-
padament d'haver rebut com-
pensacions econòmiques per
haver pres determinades decis-
sionsforadetellei...

R- No són més que una
absoluta mentida. La prova és
que hem partit abans de pren-
dre cap de les decissions que
ens atribueixen. Endemés, hem
renunciat als nostres càrrecs i a
les nostres dietes per demos-
trar que no tenim cap interès
particular. Ara, aquest senyor ja
no ens podrà acusar de res. No
teníem el càrrec gelós, i tio hem
demostrat.

EdificilnstitutBUP

"Antoni Arbona ens ha
enganat en molts de temes"

Emissansubmarí
Dos dies abans del darrer Re aquest senyor presentà al

Comrté Local d'UM Ia proposta de prolongació de l'emissari
submari sense projecte, sense informe tècnic, i sense estudi
de costos, i Ii diguérem que no votaríem a favor si no hi havia
informes, projectes, pressupost, etc. No vdem donar més
suport a projectes fets només de paraula, perquè ja no ens
fiarn. Pensàvem que aquest senyor actuava de bona fe,
quan en realitat només ens informava d'allò que l'interessa-
va. Quan assumírem les competències vàrem recollir Ia in-
formació de cada tema, i obrirem els ulls. Al final, aquest
senyor va retirar el tema de l'ordre del dia del PIe i, per tant,
noesvaaprovar.

Es un probtema que
arrossegam de Ia legislatura
anterior, on es va assumir Ia
construcció d'un edifici que
corresponia al MEC, mentre
l'Ajuntament només s'havia
de fer càrrec de Ia conserva-
ció. Tot plegat ens pot costar
uns 70 milions. Aquest sen-
yor es volgué apuntar un gol
dient que els pares Ja no
hauran de pagar les quotes
de l'Institut, quan Ia veritat és
que l'Ajuntament ho haurà
de seguir pagant amb
doblers públics. En definrtfva,
es destinaran a aquest edifici

assumir les competències en
matèria d'educació, no es va
anomenar un arquitecte per
dissenyar el projecte, i el vaig
anomenar Jo amb l'assesso-
ria del MEC i dels serveis
tècnics municipals. Si les
obres eren tan urgents, Io
més lògic era posar primer
els plànols en marxa, però no
esvafer.

La permuta dels terrenys
ha estat un tema de compe-
tència exclussiva d'aquest
senyor i, una vegada més,
ens ha enganat. No sé si Ia
permuta ha estat favorable o

Elnouedificidel'lnstitu1s'haconstniHsenseplano(s,ipotcostar
uns70mHtons.

uns doblers que es podrien
haver invertit en altres coses,
com il.luminat i asfaltat de
carrersiplaces.

Endemés, aquest edifici
s'ha constru'it sense plà-
nols, cosa que repugna el
sentit comú de qualsevol
persona. Nosaftres créiem
que estaven comanats, però
no era aixl. Fins que no vaig

no al poble de Sóller, però
s'ha cedit un sdar pla a can-
vi d'un inclinat, que ha obli-
gat a realitzar un desmunta-
ment de terres per compte
de l'Ajuntament, quan el cost
podria haver anat a compte
de Ia permuta. Això ho he
sabut més envant, quan he
tengut competències en
aquesttema.

Escoltisme

Depuradora
Realment, el projecte ini-

cial preveia que Ia depura-
dora es pogués fer en els
mateixos terrenys que l'ac-
tual, però aquest senyor
presentà un informe a Ia C.
de Govem segons el qual Ia
depuradora actual s'hauria
d'aturar sis mesos, i això
suposaria tirar totes les ai-
gües brutes de Sóller a Ia
badia, a més de les del Port.
Finalment ha resuttat que ai-
xò no era ver, però en aquell
moment el creguérem i dc-
nàrem el vist i plau al canvi
d'emplaçament.

ròn'hem sentit rumors.
TaI com ho va exposar,

el canvi d'emplaçament no
comportaria cap problema ni
cap increment del pressu-
post, perquè les despeses
per no utilitzar part del mate-
rial en funcionament es
compensarien amb els me-
tres de tuberia que s'estal-
viava. Inicialment, ni Obres
Hidràuliques ni Ia Conselleria
d'Obres Públiques posaren
cap pega, i l'Ajuntament
només havia d'aportar el so-
lar. Posteriorment sorgiren
pegues per part de Ia Con-

La depuradora podria haver-se construit en el matelx solar que
l'actual, I hagués costat menys.

Al principi, sorgí un solar
per uns 5,5 milions. Després
en sortí un artre per 7,5 mi-
lions, que és el que ha
comprat l'Ajuntament. Ofi-
cialment ignoram si hi hagi
hagut artres aportacions de
particulars o d'associacions,
perquè les negociacions les
dugué ell personalment, pe-

selleria, dels veïns, i d'un
partit polític. Al final s'ha
modificat el projecte, han
sorgit problemes de passat-
ge cap al solar, i tot això s'ha
traduft en una demora con-
siderable de les obres i
prossiblement en un incre-
ment del pressupost ini-
cial.

EIs Llops i Daines
anam de campament

Llops i Daines

EIs Llops i Daines som
un grup de nins i nines de
vuit a onze anys que ens
agrada jugar, estimar, Ia
natura, anar d'excursió i
mortes coses més. lnten-
tam actuar com els perso-
natges del Llibre de ta
Jungla: en Mowgli, na Ba-
loo, na Baghera i tots els
Llops. Estam repartits en
quatre sisenes, tres nins i
tres nines a cada una; a
cada sisena hi ha un cap i
un segon cap que en són
els responsables. La nos-
tra llei diu: "El llobató no es
plany a sí mateix, \ "El llo-
bató creu en el vell llop ".

Cada setmana feim
una reunió i cada mes
anam de sortida. Enguany
hem anat a C'an Ribera,
Son sales, Can Jaume,
Cas Sord, Ses Tres Creus i
al Port en bicicleta. Hem
après a fer nusos, a muntar
tendes, a fer-nos Ia motxi-
lla; també hem après can-
çons, jocs i tallers de: dra-
gons, mòbils, somnis

lloc pla per muntar les ten-
des; és igual si és al sol
perquè només hi dormim.
Devora les tendes hi po-
sam els penjadors de tova-
lloles i dels banyadors. El
kraal és un trencat de cor-
dellina on hi solem penjar
cartolines amb els horaris,
les activitats i les feines de
cada sisena i dia. Encara
tenim una altra instal·lació:
és el lloc del foc de camp,
una esplanada on passam
lesvetlades.

Però el més important
d'un campament i el que
més ens agrada és que
passam una setmana sen-
se Ia televisió, el vídeo, els
pares, ... i, a més a més,
envoltats de Ia naturalesa i
dels amics. Això fa que
tots ens arribem a conèixer
millor i sempre que s'aca-
ba el campament voldríem
que duràs un poc més.

Elcampament
d'enguany...

Enguany hem anat de
campament a CaIa Tuent,

^Ztv _
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feteldibutedelcafnpament

d'arena, maraques (Aques-
tes coses les vàrem donar
a Càrites). Hem pintat
camisetes, ens disfressà-
rem per Ia Rua i fa poc
hem anatde campament.

Elcampament

Un campament és una
sortida de set o vuit dies
allà on posam en pràctica
totes les coses que hem
après durant el curs i artres
de noves com, per exem-
ple: condicionar el lloc per
poder acampar, així, distri-
buïm el terreny que ens
han deixat segons tes
nostres necessttats: Ia cui-
na i el menjador amb el
màxim d'ombra possible.
Aquí també hi ha una ten-
da per al material on es
guarda el menjar; els fo-
gons, 'una taula per prepa-
rar el menjar, un bidó per
l'aigua, els escuradors i
dos ribells per rentar-nos
les mans, les dents i Ia ca-
ra. També hi ha bancs i
taules per dinar i fer tre-
balls manuals. Ben enfora
de Ia cuina hi ha les latri-
nes, que serveixen per
fer-hi les necessrtats i no
deixar el lloc gens brut.
Són un clot ben fons envol-
tat de roba. Necessitam un

a Ia finca de Can Real, de
dia vurt a dia quinze de ju-
liol. El tema del campa-
ment ha estat el periodis-
me. Hi hem anat amb bar-
ca i els dos primers dies
hem muntat les instal·la-
cions. Al llarg del campa-
ment hem fet moltes activi-
tats: el dia de natura férem
un pluviòmetre, un rellotge
de sol, instal·làrem un ter-
mòmetre i observàrem els
estels. El dia dels passa-
temps férem jocs de car-
tes, de dames i d'escacs.
També anàrem d'aventura
a Sa Costera i de desco-
berta a Can Capapuig. Un
artre dia ens ho passàrem
molt bé fent unes olimpía-
des amb molts de jocs i
esports (natació, gimnàsti-
ca, llançament de pes,
etc.).

Com que nosaltres
érem periodistes, férem un
diari de tot el campament
emprant Ia tècnica de Ia
gelatina, també un concurs
de gloses. MoIt prest arribà
el darrer dia del campa-
ment, desmuntàrem les
tendes per tomar des-
prés amb Ia barca cap a
Sóller.

Ja hem acabat el cam-
pament i ens ho hem pas-
sat mort bé i esperam que
arribi prest el pròxim.
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La trista imatge del nostre Camp Municipal
Si en una recent edició del nostre setmanari, par-

làvem de certes vergonyes solleriques, avui no po-
dem fer manco, a Ia trista imatge, autènticament
deplorable, que presenta actualment el Camp Muni-
cipal d'Esports de Ia nostra VaII. Quan podem viatjar,

ELPERENNEMUNT
DETROSSAM

i veure Ia majoria de poblets més petits que Sóller,
amb unes instal.lacions modèliques, Ia ciutat de
Sóller ofereix un vetust i semi-abandonat recinte.
Vat-aquí quatre imatges que valen més que mil pa-
raules.

TERCERMUNDISTA CAMP
D'ENTRENAMENT

1

Fa moltíssims de mesos, es va remodelar Ia tri-
buna que encara està a mig pintar. Aleshores,
s'acumularen un caramull de trossam (escombros).
Ha passat una eternitat, i el munt segueix allà, això
si, tapat amb un plàstic, per si qualcú se Ii ocorre
recollir-los.

LATAQUILLA,
ENRUNES

Fa uns anys, es destinà el recó del gol nord,
cantonada del "Buenos Aires", a un camp d'entre-
naments. En poc temps, allò ha tomat un camp...
de refugiats!. Qui pot entrenar en aquelles condi-
cions. Tercermundisme pur...

TRASTOS,HERBES,
TOTHIVAL!

Es per veurer-ho. Si guaitau a l'interior, bono, és
increíble. Una caseta petita, ofegada, amb més
anys que Matussalén, apuntalada fins a l'ànima.
Mentres no caigui en dia de partit, amb el personal
adins...

I no parlem del entorn que enrevotta a tot el
camp. Herbes, abrets salvatges, trastos a Ia bona
de Déu. Tot un equip da categoria nacional, i un
camp de quarta regional. Així els llueix ei pèl als
nostres polítics, que cuiden més de barallar-se en-
tre ells, que de cuidar el poble...

FutbollllDivisió

Es tractad'una de les més trascendents
delsúltimsanys
La directiva del Sóller, presenta Ia
dimisió a l'assemblea d'aquesta nit
aCanDulce

Després de dos anys y busques, el C.F. Sóller reu-
neix als aficionats en assemblea. Efectivament, se-
rà aquest vespre a les nou i mitja als locals de Can
Dulce, a Ia Gran Vía. VaI a dir en primer lloc, que es
tracta d'una reunió absolutament trascendent cara
al present i futur del club. Sembla a ser qu hi ha
una candidatura que finalment pot agafar el timó de
lanausollerica.

TomOliver

La cita, avui vespre, a tes
nou i mrtja a Ia sala de reunions
de Can Dulce (primer pis). Com
a tema prioritari, Ia dimisió de
l'actual junta, encapçalada de
Toni Burgos, i presentació de
candidatures. Es donarà aixima-
teix (esperem), extracte de
comptes als assistents, i en de-
finitiva, el "leiv-motiv", girarà en-
tom al tema bàsic del relleu de
laJunta.

Candidatura confirmada

D& fet, Ia candidatura exis-
tent, ve treballant intensament
des de fa uns dos mesos. Es
important resenyar, que el grup
en qüestió, a l'hora de redactar
Ia present crònica no ha decidit
encara qui serà el líder o futur

president, si bé com avançà-
vem Ia setmana passada, tots
els números, apunten cap a Mi-
quelColom.

Treballconjunt

També volem destacar, que
si bé el grup, compost per unes
deu persones, ha planificat i
treballat Ia pre-temporada, ho
ha fet amb el sempre estimable
ajut dels actuals membres de Ia
junta, és a dir, els Marroig, Bur-
gos, Arbona i Bestard, inclús es
molt possible que algún d'ells,
s'integri a dins Ia nova formació,
sempre que no aparegui algun
nou candidat, Io que obligaria a
eleccions, i a allargar Ia proces-
sómésdelcompte.

En definitiva, un dia impor-
tant pel futur de Ia primera enti-
tat esportiva de Ia nostra co-
marca.

Dilluns, presentació del C.F. Sóller
ifilials

Definitivament, aquest pro-
per dilluns dia 14, a les vuit i
quart, començarà el tradicional
acte de Ia presentació del C.F.
Sóller i equips filials, al Camp
Municipal.

Aquest any, de forma ex-
cepcional, s'ha retardat l'acte,
per mor de Ie assemblea. EIs
nous dirigents, volen ésser con-
firmats, abans de qualsevol ac-
tepúbHc.

Unnoufltxatge?

Es possible que el primer
equip, presenti una cara nova.
Ens parlen d'un davanter que
jugava en el Mallorca At., i que
resideix a Palmanyola. En tot
cas, te notfcia, havia de quedar

resolta per positiu o negatiu,
aquesta mateixa setmana.

El sorteix del viatge a Eivissa

En l'esmentat acte de pre-
sentació, es podran adquirir ti-
quets pel sorteig per un cap de
setmana a Eivissa per a dues
persones. La rifa s'efectuarà el
dissabte, 26, i els agraciats,
podràn triar les dates que més
desitjin per efectuar el viatge,
que inclou endemés, estada a
un hotel de tres estrelles. CaI
agralr públicament a l'empresa
local "Viatges SóHer", el detaM
de posar a disposició del club,
íntegrament l'obsequi d'aques-
ta atractiva excursió a terres pi-
tiUses.
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OABOT
Antonia Cabot Tomas

A.P.I.
Placad'Espanya,2 - t e K 6 3 3 8 4 3

SERVICIO anno LANOA

J.
•garaje

TALLER MECANICO,
ISABELII, 124- TELF. 632201

SOLLER

FiatUno45 973.560
FiatUno60Smart 1.194.340
FiatUno70SX 1.300.740
FiatUnoTurbolE 1.564.080
FiatTipo 1.400 ; 1.498.910
FiatTipo1.600DGT 1.744.960
FiatRegatasMare 1.331.330
FiatRegatasRiviera 1.496.250
FiatCromaCHT 2.317.860
FiatCromaDuemila 3.049.690

VEHICULOSOCASION

SeatRondaDiesel
R5 GTL 5 puertas - R5 GTL 3 puertas

PKZEWA CA'N PEP MOSSO
BAR PALMERAS

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

'D&PEZ £
MUSIC-BAR - AMBŒNTEJUVEML
VIDEO CLIPS - POOL BILLAR - DARDOS

TEL.:633787
C/.AknirantoMlrcmdalprindpiocoUeFuboO.POKTDeSOlUR

SNACK BAR - RESTAURANTE

Mar / Vent
COCINA MALLORQLHNA
PLATOS COMBINADOS

HAJVLACAS
PLAYADESOLLER-Tel6fono6323 10
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Malgrat Ia derrota (4-1 ),
el Sóller agradà a Sa Pobla

R. Victòria-Sóller, per
diumenge a s'lndioteria

Toni Oliver

El primer amistós de Ia
temporada, suposà un advers
4-1 pel Sóller de Timoner. A
primera vista, aquest resultat
pot fer pensar que el Sóller va
ser un equipo facA>pel rival, pot
fer pensar que el Sóller va ser
un equip fàcil pel rival, peró res
més lluny de Ia realitat.

El marcador va anar mort
ajustat fins a les darreries, a on
Cladera afectuà uns canvis,
treguent un grapat d'homes
de refresc, i sentenciant el par-
tit amb dos gds als úftims mi-
nuts.

Penal marrat per Xiu

Amb el marcador a Zero, el
Sóller disposà d'una ocasió
d'or, quan el cd.legiat, assen-
yalà un dar penal favorable als
visitants. Xutà n'Amengual,
amb tanta mala sort, per
cd.locar massa, que Ia pilota
s'estebellàalpal.

El Pobtense a continuació,
va anar assentant-se, i acon-
seguí dos gols. Ja a Ia segona
part, el soBeric Abeterd, que
sembte comptar i mott per Ti-
moner, de cap, posava el 2-1,
rematant un precfs centre de^
Got.

I Io dit, Cladera, a Ia recta
final, amb un Sóller fatigat, i
que emprà tan sols 15 homes,
va introduir uns canvis, amb
hombes de refresc, i remetàta
feina amb dos gote per deixar
eldefinitiu4-1.

Segons tes ressenyes, el

AMard,marcaaSaPobta

Sóller, malgrat Ia derrota, pro-
duí una grata impressió. Re-
cordem que el Poblense toma-
rà Ia visrta al Sóller el dijous,
24, en el partit de festa gran
deldíadeIPatró.

Dfuntenge,
alcampdelvwtoria

Pot ser reatanent interes-
sant, te confrontació de pas-
sat-demà al Camp Municipal
des'Indiotería.

B Recreatiu, és un equip
apanyadet, bastant tècnic i
força Huitaor. Serà una bona
pedra de toc per un Sóller que
Jrtenta posar-se a punt pel
començament de Wga, que ja
és ben a prop, d'aquí tres
setmanes.

Se glosa den Tomcuct

Dedtcatals quevenen

S'assembteaestàanunciada
perdivendresd'aquestasetmana
i voldria que fos respetada
aixlcomsaMeimana
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Sempré ésseriosaunaassemblea

ja que es donacompte dediners
vddríaqueningúfésatea
ni tampoc es passàssin de més

Segons estic enterat
es president pot fer banquer
i crec que l'hauríem encertat
posant en Miquel Pallisser

També tendrem un home fort
que figuraràde segons
i aficionats, mirau per on
el Sóller ha duit molta sort

De trobardues persones
amb rodatge ¡ personalitat
i que dedicaran moltes hores
perquè el Sóller sigui admirat

Colom, Brugos i cía. vos vull donar
s'henhorabona per avançar
Io que el Sóller sempre ha necessitat
haestat homos que fèssin ciutat
i amb voltros, segur que es pot lograr

Bartomeu Pomar, de catorze anys,
pujaal'InfantilSóller

"Voldria demanar a l'afició
que ens dediqués un poc
mésd'atenció"

8Joan-Antoni

Un artre jove que des-
punta, en Bartomeu Pomar,
de 14 anys. Ha acabat 8' de
E.G.B., juga de defensa
marcador i Ia seva millor
arma és Ia lluita constant,
que fa que sigui un jugador
forçaregular.

U férem una sèrie de
preguntes que ens respon-
dé mort gustosament.

-Com veus el teu
nou equip, l'Infantil Só-
ller?

-El veig bé, Ja hem co-
mençat els estrenaments.
Som una plantilla no gaire
nombrosa, però bastant
compensada.

-Estàs il.lusionat davant
Ia nova experiència?

-Si, mort. Has de tenir
en compte que és el segon
any qui juguem plegats, i
es respira un bon ambient
dinslaplantilla.

-Quina demarcació et
complau més, a part de Ia
que tens habitualment?

-No sé quina em tindrà
preparada el meu entrena-
dor Xus Brugos. M'agrada-
ria jugar d'extrem, però
amb tal de jugar, a qualse-
volllocemvabé.

-Per Ia potencialitat
dels rivals aquesta tempo-
rada serà mort difícil. Quin
lloc et penses que ocuparà
l'Infantil Sóller al final de Ia
temporada?

-L'objectiu principal és
mantenir-nos en primera.
EIs rivals són mort forts, con
tubédius.

-Per acabar voldria
demanar a l'afició que ens
dediqui un poc més
d'atenció, i que ens recolzi
un poc més. De veritat que
elnecesrtem!

-Mortes gràcies Barto-
meu, i pots estar ben segur
de que el nostre suport el
tindreusempre!

Calendari 1a. Regional Infantils
GnipB

2 Setembre - 1a. VoHa
RealMallorca
O f" t*Mim ii*t**^EyoeiemDre
C.F.Sóller
16Setembre
CHDE
23Setembre
C.F.SóBer
30Setembre
kxJependent
7Octubra
C.F.Sóter
14Octubr*
C.F.Sóter
21Octubre
SonRoca
28Octubre
C.F.SóBer
4Novembre
LaSaBe
11Novembre
C.F.SóBer
4O Mnan10 rKVVei!NJro
SantFrancesc
25Novembre
C.F.SóBer

.

1Desembre-2a.Votta
- C.F.Sóller

9Desembre
S. Cayetano
16Desembre

- .C.F.SoBer
6Gener

v — Arenal
13Gener

,..- C.F.SóBer
, 20Gener

- P.RamónUu«
r. 27G0nw r
- R.Lavctòria

3Febrer
. - C.F.SóBer

V« 10Febrw
- At.Bateares
, 17Febrer

v~^ C.F.SóHer
24Febrer

- ' SantaPonça
3Marc

- ,C.F.SóBer
\ 10Mwc
- At.Ca'nRodó

A Ses Pistes, amb un total de
quaranta-sis inscrits

Dimecres començava el "Segón
Torneig Sant Bartomeu"

EITorneigestóreservatatescategoriesinfantilsijuvenils

Joan

Degut a les nombroses ins-
cripcions, dins les categories
infantils, s'ha hagut d'ajomar el
Torneig per Sèniors, que l'any
passat per primera vegada es va
disputar a tes instal·lacions de
Ses Rstes, amb motiu de tes
Fests de Sant Bartomeu. Quaran-

Petanca

ta-sis han estat els inscrits dins
les categories d'iniciació (7 a 10
anys), alevins (10 a 12), infantils
(12a15)ijuvenils(15a17). ^

El dimecres d'aquesta set-
mana estava previst el comen-
çament d'aquesta segona edictó,
que mott possiblemente acabarà
el dia de Sant Bartomeu. El Tor-
neig per Sèniors quasi segur es
disputarà dins el mes d'Octubre.

El torneig de Sant Bartomeu
declarat com a "diada puntable"

AntoniRull"an

PeI proper diumenge dia
13 d'agost, està prevista ta
cetebractó del ja tradicional
tomeig de Sant Bartomeu,
que organitza el C.P. Urúó de
Sóter. Q tomeig està reservat
a tes categories mascuina i
femenia, estant convidats tots
etedubsfederatsdetesltes.

La Federació Batear de
Petanca t ha otorgat en
aquest tomeig Ia denominació
de TXADA PUNTTUABLE', to
qual cosa fa preveure una
nombrosa participació, tant
dedubscomdejugadors.

La inscripció de triptetes
es tancarà demà, dissapte, a

tes 20 hores. Les partides
començaran a tos 9 del matí
del diumenge a tes pistes del
Carrer de Cetre. El sistema de
joc serà el d'eliminatòria direc-
ta des del començament del
tomeig. Ete perdedors de Ia
1a i 2a. partida podran pren-
drepartateconsotoció.

Ete premis seran: Catego-
ria masoJna. Ate quatre pri-
mers dassificats de b general
i copa al dub del campió del
tomeig, i als dos primers de ta
consolació.

Catoria femenia: AIs qua-
tre primers dassificats de ta
general, i copa a te primera de
te general. PeIs de consolació
tendran premi tes dues pripte-
tesdassificades.

GRUPO ZURICH
SEGUROS

Agenci.S*nchi.-SoUer
Genoveval.SaachUSeguí

PlazaConstitucion,9 l'A
Tel.632105-07100S6Uer

c%(lrcc
OUkSem,nM3

Tel.63.26.08-SoIter
BNUTEBM
BUUTEBM

Pajarería

MONAMMAL
Plaza Mercado SóUer

SETRASPASA
por no poder atender.

Tel.633619

AntoniaSegul
Depilación
Pedicura
Manicura
Masajes

Limpiezas

NOETQUEDISACASA.
VINE A APRENDRE A NAVEGAR

PASSA-T-HOBE
WKVMUBF-VELA

PORT DE SOLLER A LA PLATJA D1EN REPIC
ESPORTESOOLAKESmj89

FEDERACIO BALEAR DE VELA
AJUNTAMENTDESOLLER

CONSELLERIAD'EDUCACIO I CULTURA
DIRECCIO GENERALD'ESPORTS

Embutidos Aguiló S.A.
CASAFUNDADAEN1900 N.I.F.A.07002827

TEl.(971)630l68
(de 8 o 12 y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)

AVDA. ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2 - SOlLER (MALlORCA)

Restaurante
CA'N JAUME

Ctro.Desvíos/n.
(junto gasolinera)

TeI. 63i6i6-SOUeR(Mallorca)

MODAS CARMEN
Av.Oistobal Colón, 3

(Enfrente Mercado Municipal) - SOLLER

INICIO CURSO CORTE Y CONFECCIÓN, SISTEMA
MODERNO, CURSO DE PLAZAS LIMITADAS.
RESERVARPLAZA AL TELEFONO 63.20.63.
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AHetísme Ciclisme

Les dues proves es disputaran aquest diumenge

Increïble coincidència de dates i

Increïblement, si no hi ha modifica-
cions de darrera hora, les curses
populars de Biniaraix i Ia "Ciutat de
Sóller" es disputaran el vinent diu-
menge, Ia primera a les deu, i Ia
segona a les nou i mitja del matí.
Esperem que al llarg de Ia setmana

Joan

s'hagi pogut solucionar el tema, ja
que Ia Cursa de Biniaraix, degut en
el nou traçat, podria resultar certa-
ment interessant, participant-hi
bastants dels atletes sollerics, si no
fos per Ia coincidència amb Ia Po-
pularde Sant Bartomeu.

"Xa. Cursa Popular Ciutat
deSóller"

Ja s'estan retocant els
darrers detalls, perquè
aquesta desena edició de Ia
Cursa Popular Ciutat de
Sóller, es converteixi amb un
èxrt sense precedents.

Un total de deu radioafi-
cionats de Ia U.R.E., amb els
seus equips mòbils, crea-
ran una autèntica xarxa de
control al llarg de tot el cir-
cuit.

El servei d'ordre estarà
a càrrec de Ia Policia Munici-

al i de te Guàrdia Civil de
Sóller.

Dos metges esportius i
dues ambulàncies de Ia Creu
Roja de Sóller ciudaran de Ia
salut dels esportistes.

Pepsi-Cda e lsostar cui-
daran de l'avituallament dels
participants al llarg dels 8'9
qms. del recorregut.

Es compte a més amb Ia
col.laboració d'Aires Solle-
rics, de Ia Societat "Defenso-
ra Sollerense", d'en Josep
Bauçà, d'en Joan Barceló, i
un llarg etcètera de volunta-
ris, per dur a bon port l'em-
presa, sense oblidar el pa-
trocini de l'Ajuntament i el
suport especial de Sa Nos-
tra, l'Associació Hotelera,
Veu de Sóller, Hotel Edén, i
Tren de Sóller.

La sortida de Ia Mi-
ni-Cursa (Raça -Carrer de
Sa Mar- Raça d'Amèrica -
Gran Via - Rectoria - Plaça
de Ia Constitució), reservada
als benjamins, alevins e in-

Franc«scArbona,undelshom«satenirencompteal'horadeto8
clflssiftCBCKxis finals

fantils, serà donada a les
9,35 hores. I Ia sortida de Ia
Cursa Popular (per les res-
tants categories), entre
Sóller-Port-Sóller, serà dona-
daales9'30hores.

Les inscripcions es tan-
caran demà a les 7 del cap-
vespre, i pels residents
s'admetran fins trenta minuts
abans de Ia sortida.

EIs dorsals es podran re-
collir, demà, des de les qua-
tre del capvespre a les vuit
del vespre en el "Circuito
Sollerense", entitat organit-
zadora de Ia Cursa. EIs no
residents podran recollir-los
fins mitja hora abans de Ia
sortida.

Hi haurà medalla i diplo-
ma per tots els finalistes, aixi'
com una camiseta especial
de Ia prova pels setanta-cinc

primers classificats de cada
cursa, i trofeu pels quatre
primers de cada categoria,
masculins i femenins.

"Cursa de Biniaraix"

Amb bastants innova-
cions damunt els anys pas-
sats els companys de Ia
Comissió de Festes de Bi-
niaraix han tornat posar
en marxa Ia seva Cursa Po-
pular.

La sortida serà donada a
les deu del matí, d'aquest
diumenge, consistint Ia prova
en fer una pujada fins en el
segon pont del Barranc,
baixant posteriorment fins a
Biniaraix.

Mentrestant a Ia vila es
disputaran curses per les ca-
tegories infantils.

D'avui a vuit dies Ia "XXIIIa Ruta Turística Ciutat de Sóller" -
Gran Premi Hotel Edén

Una de les "Clàssiques" més dures i
més ben pagades de les Balears

Joan

Com anunciàvem Ia pas-
sada setmana aquesta
vint-i-tresena edició de Ia "Ru-
ta Turística Ciutat de Sóller"
- Gran Premi Hotel Edén
tindrà grans canvis i novetats
amb referència a les edicions
precedents.

Indubtablement Ia més im-
portant serà Ia desaparició del
primer sector, contra rellotge
individual, mesura agafada per
no crear certs problemes al
nombrós trànsit rodat, Ja que
Ia Policia de Trànsit darrera-
ment obligava a l'organització
a taller completament Ia circu-
lació dins el circuit, durant el
primersector.

En conseqüència Ia
vint-i-tresena edició d'aquesta
"Clàssica" sollerica per ex-
cel.lència, iniciada l'any 1967, i

Historialdela
RutaTurística
CiutatdeSóller

1967.- FRANCESCTORTELLA
1968.-ANTONIVALLORI
1969.-ANTONIVALLORI
1970.-FRANCESCJUUA
1971.-ANTONIVALLORI
1972.-MOJELVERDERA
1973.-MIQUELVERDERA
1974.-GULLEMMASCARO
1975.-MIQUELVERDERA
1976.-MIQUELVERDERA
1977.-MIQUELVERDERA
1978.-JAUMEPOU
1979.-ALFONSBLANCO
1980-GABRIELMULET
1981.-NICOLAUJAUME
1982.-JOANCALDENTEY
1983.-NCOLAUJAUME
1984.-JOANGOMILA
1985.- JOSEPA. MANCHADO
1986.-ANDREUBERNAT
1987.-JOAN-CARLESMARTIN
1988.-ANTONIPORRAS

organitzada cada any pel Club
Ciclista "Defensora Sollerense",
es disputarà en un sol sector,
en línia, damunt el següent re-
corregut:

Hotel Edén (Port de Sóller)
- Port de Sóller - Sa Talaia -
Port de Sóller, itinerari al que
els corredors donaran sis vol-
tes completes, finalitzant a Ia
setena baixada al Port, davant
l'HotelEdén.

La "Ruta" es disputarà el
vinent diumenge, dia vint, amb
sortida a les nou del matí des
de el Port de Sóller, actuant de
Director de Cursa en Jaume
Oliver Sastre, President de
l'Entitat organitzadora.

El patrocini, com en el da-
rrers anys, correrà a carrec de
l'Ajuntament de Sóller i el
Consell Insular de Mallorca,
comptant-se amb el suport
especial dels Hotels del Port
de Sóller, Amic del C.C.D.S.,
l'Hotel Edén que patrocinarà el
Gran Premi i el Jersei de Líder,
i "Atalaya-Club" el Premi de
Muntanya.

Com a coUaboradors es-
pecials de moments es comp-
te amb Ia Creu Roja de Sóller
(ambulàncies), Transports Ca-
terina Sastre (Cotxes grane-
res), Policia Municipal, Guàrdia

Civil, Policia de Trànsit i Grup
d'Ajuda Ciutadana (serveis
d'ordre), i Equips de So Jeroni
(altaveus).

CaI regnarcar que per se-
guir Ia prova els vehicles esta-
ran obligats a lluir un dintintiu
que lliurarà l'organització, i que
el Premi de Muntanya es
disputarà a cada pas per Sa
Talaia, a on els tres primers
corredors puntuaran, 3-2 i 1
punt.

PremideSantJordi

Dissabte capvespre es va
disputar el "Gran Premi Sant
Jordi", per aficionats i juvenils,
damunt un recorregut de 115
qms. (entre carretera i sis vol-
tes a un circuit urbà), amb una
inscripció de quaranta-nou
participants, entre els que es
trobava el solleric Pere Borràs,
que a Ia darrera volta del cir-
cuit, quan anava magnifica-
ment col.locat dins el pilot per
el sprint final, va foradar, per-
dent tota opció als primers
llocs.

Es va imposar en Joan Po-
rras, seguit d'en Miquel Riera,
Antoni Abraham, Aynat, Gomi-
Ia, Roca, Caldentey, Cirer, Ri-
bas...

Billar

Magraner i Llorenç Bota
màxims aspirants al triomf final
del Campionat "Bricole"

Joan

TaI com havíem anunciat
el passat dimarts, diu un, va
començar en el local social
del "Círculo Sollerense" el
Campionat "Bricole" Sant
Bartomeu, en el que es per-
filen com a màxims aspi-
rants al triomf final, els com-
panys Magraner i LJorenç
Bota, podent molt possible-

ment optar per Ia tercera i
quarta plaça en Joan Socias
i n'Aguiló. Les partides ju-
gades fins a l'hora de redac-
tar aquestes línies han estat
lessegüents:

Aguilo2-EnsenatO
TorresO-Palou2
Bota2-EnsenatO
SociasO-Aguilo2
Torres 0 - Magraner 2
EstarellasO-Palou2
Socias2-TorresO

MARCUS
Carpintería
ymuebles

CampLlarg
Teléf.630281

J.SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Serviciooficial

FAGOR-ASPES
C/.delaMar,157,bajos

Tel.630673 i
PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluno, 7- Telefono 63 0 Ì 32

SantJaume, 7- Telefono63 1286
FABRICA: llleta, 48 - Ca 'n Tabalet - TeI. 63 06 51

Gelaterìa
CAPRI
PlazaLaTorre

PUERTODESOLLER

TRANSPORTES
MARROIG

Tel.: 632570
Argiles, 54

bernat cabot seguí
aigua - gas • electricitat

í̂ ^gA
.̂̂ ^^ f̂Aw ,̂

/^- ̂ &5iSaitt&MaM^

^5^E^>^^v^ Or

CALEFACCIÓ • BANYS
PISCINES • CUINES
ENERGÍA SOLAR •
ARTICLES DECORACIÓ

Carrerdelamar, 24 i 41 • Sóller
TeIs: tallers 630796

oficina 63 36 43

MUEBLES CASTANER S.A.
CASA FUNDADA EN 1865

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

07100SOLLER(Mallorca)
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Ab**rto todo/ kv dra/ m*diodn y noche•

x/uper-Pizzo/ O

)portird*k^l9.30

ANUNCIS CLASSIFICATS

céntrico apto para
despachos o vivienda.
TeI. 63.01.25 y
63.12.17.

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

SE TRASPASA LO-
CAL GOMERCIAL
"CA'N ALTES". Infor-
mes FINCAS CABOT.
TeI: 63.38.43.

SE VENDE SEAT 127.
Matrícula PM-G. TeI.
63.30.23. Horario: de
20a23h.

ES NECESSrTA UN
OPERARI amb carnet
de conducir de 2a.
Servei militar complit,
feiner i seriós, per a Ia
temporada d'hivern.
Embotits Aguüó. TeI.
63.01.68.

SE NECESITA CHICA
para trabajos de casa.
Razón: Victoria, 1.
Horario Comercial.

SE ALQUEjA LOCAL
apto para negocio o
garaje en Urbaniza-
ción Sa Seu. 80 metros
cuadrados. TeI.
63.22.15.

VENC TAULA DE
SURF, "Vinta-2'95" i
dues veles "Neylpry"
de 7,20 m. i. T-21" de
5m.Tel.63.01.95.

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

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

EN SOL·LER, SE AL-
QUILA local muy

Futbolsala

Avui es lliuraran els trofeus

"Segon Torneig Bar
BellesPistes"

Joan

Després de Ia disputa
de Ia primera fase d'aques-
ta segona edició del "Tor-
neig Bar Belles Pistes", in-
ciada el passat dia 10 de
Juliol, les classificacions
hanquedataixí:

GrupPrimen

1.CalNanu 12punts
2.Bohemia 12punts
3. Viatges Solter 10 punts
4.Const.Raja 10punts
5."Huracan" 6punts
6.Ca'nReus 4punts
7.Bufallrunes 2punts
8.PortdeSoMer Opunts

GrupSegon:

1.BestardSport...
2.BellesPistes

...11 punts
9punts

3.AutosUado 9punts
4.Deia 7punts
5.BlackPower 4punts
6. "Rompe-techos".. 1 punt
7."LosPitufos" 1punt

Passant a Ia final els
quatre primers de cada
grup, fent-se aquesta per
eliminatòries entre ells.

En Pere-Antoni Reynés
del Bar CaI Nanu ha estat
el màxim goletjador amb
un total de trenta-tres gols,
i en Vicenç Olivares del
Bestard Sport el porter
menys goletjat, amb no-
mésonzegote.

Avui divendres, a l'ho-
rabaixa, es lliuraran els tro-
feus als guanyadors, a les
instal.lacions del Belles Pis-
tes, trofeus donats per
Joan Sellés, Bar Belles Pis-
tes, Viatges Sóller, Bestard
Sport i Ajuntament de
Sóller.

633456

• Un veinat que estiuetja a les rodah'es del Camp Municipal
d'Esports es queixa de les moltes hores que està en marxa
Ia megafonia de l'interior del camp, i endemés a tota pastilla,
sense que a l'interior es celebri cap partit ni cap acte. Això
molesta moft als veinats de Ia zona que fan pública Ia seva
protesta.

• Són mortes, les trucades que hem rebut en aquesta re-
dacció referents a Ia reforma circulatòria de inminent estrena.
La majoria de queixes, van enfocades al canvi de direcció
del Carrer de Ia Uuna, que no s'entén el motiu del canvl,i
que perjudicarà notablement, als nombrosos comerciants de
Ia zona. "Es una decisió presa sense un sentit realista de Ia
situació", ens comentava indignat, un veterà botiguer de
l'esmentatcarrer. •

• Partant de carrers cèntrics, un resident del Carrer Nou,
ens diu que aquesta via està tancada sovint per reparacions
o instal.lacions de tuberies, tapament de clots, reparació de
voravies, etc. EIs veinats, endemés de trobar-se amb el ca-
rrer tancat els matins, sense cap avís anterior, pateixen so-
vint de manca d'aigua. Un mal endèmic!.

Bàsquet

"Sensacional encontre femení"

CALZADOS FITIS
GRAN SURTIDO

CABALLERO - SENORA - NINOS
VERANO

PuertoSóller- Talefono63 1178

NUEVA DECORACIÓN
LAME

AMBIENT
OR MUSICA
E AGRADABLE

ABIER TO CADA NOCHE

PESCADOS
LACONCHA
Abiertode9,30a 13,30

yde J5,00a20,30

C/.delaMar,s/n.

SeniorFemeni:
BonsAires,72-
JuventutMariana, 68

TaI com informàvem, el Ju-
ventut Mariana va disputar el
trofeu de clausura des actes
esportius en les Festes de Ia
Barriada de Bons Aires de Pal-
ma, enfrontant-se a l'equip ti-
tol.lar i provocant l'encontre que
hauria d'haver esdevengut Ia fi-
naldelaLliga88/89.

En una pista amb molt de
públic (més de 200 persones),
els dos equips demostraren el
seu alt nivell i feren un bàsquet
que tan sols té com a definició
Ia frase que un afeccionat de
Palma va dirigir als dos entre-
nadors al final de l'encontre:
"Sensacional; mai m'hagues
pensat que veient bàsquet fe-
mení hagués pogut disfrutar
tanf.

L'encontre, nivellat en tot

moment, va acabar en empat,
aconseguit per les locals, en els
darrers 10". En Ia prorroga el
Juventut Mariana, pensant que
el temps Ja havia acabat, quant
encara Ii mancaven 10", va
arriscar un tir, que no va trans-
formar, i que es va convertir en
un contraatac i una diferència
de 3 punts que ja no va poer
superar.

Frtxa tècnica.- 1a. part:
27-28 / 2a. part: 62^2 / Pròrro-
ga:10-6.

Anotadores: Nadal 6, Soler
5, Bestard 20, Escates 6, Morrell
V. 2, Morell C. 13, Ramón 2,
Munar, Pedretti, Girbent, Colom
12.

Arbit: Mercant. Mort bona
actuació, deixant jugar i arbi-
trant al nivell de Ia validessa i
del bon joc dels dos equips.

CA'S CURIAL
PICK ic/^cltr>JoVJo

PLANTAS ~
INSECTICIDAS Y ABONOS $

C/. Capitán Angelots num. 7 3
Tèléf.631607 E
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INSTALACIONESY
REPARACIONES ELÉCTRICAS

CAMBIEAL220V.

ElEctra|
WaiaAntonioMoura, 10

Tdefonm632946
Teléfeno portku4or:
632976y632926
SOLLER(Mollorca)

Ca'n
BM

FERRETERM
Armería

Luna, 12
Tel.630447

SOLLER
(Mallorca)

Confecció i instal.lació
de cortines i barres.

Especialització en decoració
de hotete i apartaments

CàrrerLluna, 25^31288-SOLLER
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Plemunicipal

S'aprovà Ia prolongació de
l'emissari submarí

El PIe del passat dimarts tenia com a
un dels principals alicients veure actuar
per primera vegada el portaveu del
Grup Mixt després de Ia seva constitu-
ció, i conèixer Ia seva actitud respecte
al seu antic cap de fila Antoni Arbona.

Es notaren canvis simptomàtics a Ia sa-
la: els components del Grup Mixt ocu-
paren els darrers seients de Ia dreta,
mentre Miquel Jaume es situava al cos-
tat del Batle. Eren absents Maria Antò-
nia Colom, Xim Reynés, i Josep Mora.

Redacció

L'únc punt de l'ordre del
dia, Ia prolongació de l'emis-
sari submarí, fou abordat per
Antoni Garau, portaveu del
PSOE, qui demanà al Batte
que, per deferènda al públic,
defensàs el projecte, a Ia ve-
gada que anunciava Ia seva
positurafavorabte.

Després de Ia intervenció
del BaUe, qui explicà Ia ne-
cessitat de prolongar l'emis-
sari submarí un màxim de 600
m. per tal d'evrtar que tes ai-
gües depurades tomin entrar
a Ia badia i que crebdn colò-
nies d'algues, intervingué
Joan Castanyer, deLPSM,tp
explicà Ia coneguda positura
del PSM en contra del canvi
d'emplaçament de Ia depura-

dora. Joan Castanyer consi-
derà que aquesta prolongació
és una ampliació del projecte
i, per tant, anuncià que no el
votaria. NkD obstant, proposà
Ia redacció d'un estudi dels
corrents marins i que Ia pro-
longació es faci en funció del
resultat d'aquest estudi, i no
en funció del pressupost dis-
ponibte. Endemés, Castanyer
sol.licità al BatJe que explicàs
Ia forma com es dugueren les
negociacions per Ia compra
del solar on es vol ubicar Ia
depuradora. Antoni Arbona es
negà a contestar al.legant que
aquest punt no estava inclòs
enl'ordredeldia.

Amador Castanyer, en
nom del Grup Mixt, apuntà
que ben poca cosa es podra
fer amb els doblers que resta-
ven del préstec subscrit per

l'Ajuntament per fer Ia depu-
radora, després d'haver pagat
el solar, el passatge, les es-
criptures, Ia línia d'alta tensió,
Ia reparació de l'estació im-
pulsora de Can Generós, Ia
tuberia addicional de pujada
d'aigües brutes del Port, i
l'increment dels costos de-
guts a Ia demora en l'execució
dè tes obres. Manifestà que el
seu grup votaria a favor,
sempre que quedàs qualque
cosa d'aquest préstec.

Miquel Jaume insistí en Ia
necessitat d'aquesta obra, i
afegí que el projecte no té cc-
br polític, sinó que es fa en bé
delpobte.

Seguidament es passà el
tema a votació, i fou aprovat
amb els vots favorabtes d'UM,
PSOE, i Grup Mixt. El PSM
s'abstengué de votar.

Malgrattescritiquesdetotse)sgrupsmunicipaH,lapropostatouaprovadaperunaamplamaioria.

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

Nuestro diseño, nueslra calidad, nuestro
estilo nos han puesto en el lugar que nos
corresponde.

En Io más alto.

Porque los muebles de jardín
GROSFILLKX resisten invariables las
condiciones más duras. Nada les afecta y
mantienen inalterables su belle/a. Kslán hechos

para disfrutarlos.
Por mucho tiempo. Por muchas raxones.
Conózcalas. Kslamos muy cerca
de usted.

PlacitPérez

EIs antics alumnes del quart curs de batxilter del
Coi.tegi Sagrats Cors celebren avui, divendres, un
sopar de germanor en el restaurant Sa Teulen,
a les nou del vespre. En aquesta foto retros-
pectiva, corresponent al curs 196&64, es po-
den comptabilitzar els vint+cinc companys,
part dels quals es reuniran avui. La majoria

Sucesos

d'aquests al.lots pucen són ara garruts pares
,de família, empressaris, llicenciats, comer-
ciants, funcionaris, empteats, qualque pagès, i
altres herbes. Malgrat iinterès que N posaren
els frares dels Sagrats Cors, no en sortí cap de
capellà. Un ho intentà, però tomà arrere... per
por dels attres! També n'hi ha qualcun que s'ha
aprimat...

Motius de feina m'impedeixen d'estar amb
ells avui, però els envií una a6racadaben forta.

Droga

Los bajos del Ayuntamiento,
inundados por Ia rotura de una
cañería

J. Casasnovas

El lunes por Ia tarde se tu-
vo que desplazar al ayunta-
miento Ia brigada de obras y
servicios para intentar reparar
Ia avería que había producido
Ia práctica totalidad de inun-
dación de los sótanos del
ayuntamiento.

Dicho suceso fue motiva-
do por Ia rotura de un codo de
Ia cañería que traslada las
aguas residuales. La repara-
ción se hizo en pocas horas y
se reestableció Ia normalidad
en Ia parte baja de nuestras
casas consistoriales.

Incendio de un vehiculo

El pasado domingo Ia Po-
licía Municipal, recibió un avi-
so del incendio de un vehículo
en Ia carretera de "Sa Figue-
ra", en Ia parte del puerto de
Sóller. Desplazada al lugar del
incidente una dotación de

^Qf^REBAIXES
MERCERIA

tLANES
IGÈNERESDEPUNT

CAKRlRBONANY,6
Tel.633837.SOLLER

dicho cuerpo y comprobada
Ia veracidad del suceso, se
procedió a alertar a los bom-
beros para su desplazamiento
al lugar. En unos momentos
fueron sofocados las lla-
mas y reestablecida Ia norma-
lidad circulatoria en Ia
zona.

Cabe señalar que este ve-
hículo llevaba ya varias seman
averiado en el lateral de Ia
calzada.

Fuegocercade
SaTorrePicada

El lunes por Ia tarde los
bomberos del parque de
Sóller, tuvieron que despla-
zarse a las inmediaciones de
"Sa Torre Picada", pues se
había iniciado un incendio en
los matorrales allí existen-
tes.

Los daños del minúsculo
incendio, han sido evaluados
como 50 metros cuadrados
de maleza y fue sofocado en
brevesinstantes.

Circulació

Descoberts
quasideuquilos
demaríhuanaa
Sóller

PlòcidPérez

La Brigada Anti-droga
de Ia Guardia CMl ha incau-
tat a Sóller 9.325 grams de
droga del gènere "cannabis"
(marihuana). La droga es
trobava cutövada en onze
motes en un jardí de Ia sub-
dita canadenca domiciliada
a Sóller, que respon a les
inicialsV.B.

La intervenció de Ia Bri-
gada Anti-droga s'ha pro-
dufl per indicació dels
membres de Ia Policia Muni-
cipal, que feia quasi un any
que vigilava Ia súbdita es-
trangera. En el moment de
Ia detenció es trobava pre-
sent un membre de Ia PM
de Sóller vestit de paisà.

Conduïda en presència
del jutge, V.B. manifestà
que realitzava el cultiu
exclussivament per a ús
personal.

Retràs en Ia posada en
funcionament de Ia reforma

Redacció

VIDEOCLUB

t&&
C/.CristobalCcdon,s/n

(Frente Mercado)
SOlLER(MALLORCA)

Makjrat Ja s'hagin coUocat moRes senyals de trànsit noves al carrers
Sant Jaume, St. Nicolau, Sta. Teresa, Uuna, Metge Mayol, etc. Ia reforma
circulatòria que ha de sofrir aquesta barriada de SóHer encara no ha
entrat en funcionament.

Segons Miquel Quetglas, sergent de Ia Policia Municipal, 'estam a
l'espera de Ia decisió dels polítics". Afirmà igualment que "Ia reforma
descongestionarà de manera notable Ia Plaça de Ia Constitució i perme-
trà una circulació amb major fluidesa". ^ualment destacà que "no dubta-
rem en tomar arrere si aquesta reforma és negativa, així com ho hagués-
sim fet al Port si no hagués funcionat com pensàvem".
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