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Enguanytambé
hihauràfestes

deSant
Bartomeu!

Maria Ignàsia

Makjrat els rumors en sen-
tit contrari de les darreres set-
manes, l'Ajuntament prepara
dos dies de festa per celebrar
el patró de Sóller, Sant Barto-
meu. Fins a darrera hora no
s'ha sabut quins seran els
actes que ompliran el progra-
ma, i a hores d'ara encara farta
concretar alguna actuació.

El batte ens ha confirmat
que els dies 23 i 24 hi haurà un
seguit d'actes que animaran el
públic.

Enguany Ia bulla es con-
centrarà a Ia plaça mateixa, als
vortants del brollador, i per això
s'ha muntat el cadafal damunt
lafont.

Hi haurà una berbena per
tothom que vulgui ballar, que
possiblement estarà animada
per l'Orquestra Plateria Seria
gust del batle, Ver una attra
berbena més rockera pels
joves", però per arxò en
cara manca concretar Ia
presència de "Pa amb Oli
band"

La part curtural consistirà
en un concert a càrrec de
l'Octet de Vent de Londres,
que actuarà el dimecres a Ia
Capelladel'Hospital.

LAssociació de Can
Cremat s'encarregarà dels
actes pels més menuts, i orga-
nitzarà jocs per a ells tot un
dematí: carreres de bicicleta,
cintes,oHes,...

El Grup Novetat, organit-
zador del concurs de poesia
"VaII d'Or", ferà entrega dels
premis el dia de S. Bartomeu a
Ia Capella de les Escolàpies.

No fartarà el futbol ni Ia
petanca i, per acabar, com
sempre, latraca final.

Circulación PIe

El próximo domingo y con carácter experimental

Entra en funcionamientoel plande
reforma parcial de Ia circulación

ELbattedónaentradaatanovaragidora

Es reconeix el treball i esforç de Josep
Mora

Uucia Oliver, novaregidora
GabrielMercé

Las caHes Rullan y MIr, Luna, Sant Jaume, Santa Teresa, y Palou modifican total o parcialmente su
s0ntido d6 drcuacwn

Jaume Casasnovas

En Ia madrugada del pró-
ximo domingo, Ia Policía
Municipal se dispone a poner
en funcionamiento el plan de
reforma parcial de Ia circula-
ción en el casco urbano de
Sóller. Dicho plan se llevará a
cabo en fase experimental,
contando que su elaboración
se ha efectuado mediante
estadísticas y que, por tanto,
en un momento dado podrian

obligar a Ia reestructuración
delareforma.

Las caites que sufrirán
cambios son las siguientes:
• Rullan y Mir: sentido

únicodescendente.
• Uuna: Cambio total de

circulación. Sentido único en
dirección a Ia plaza Constitu-
ción.
• Sant Jaume: Sentido

único hacia Rullan y Mir, a
partir de Sant Nicolau.
• Santa Teresa: Primer

tramo hasta Sant Jaume, una

sola dirección; y el segundo
tramo hasta Ia plaza Estira-
dors, doble dirección.

• Palou: Sentido único
desde Ia pteza Mercado hacia
lacalleVictoria.

Por este motivo, Ia Policía
Municipal ruega que el sába-
do por Ia noche los vehículos
se dejen ya estacionados en
el sentido de circulación cor-
recto de acuerdo con Ia nue-
va estructuración, y que se
abstengan de estacionar en
lacalledelaLuna.

Un ple inicialment convocat
pel dijous dia 10 i traslladat al
passat dilluns, segons el batJe
"oer estar convocat amb tan

ols 45 hores d'antelació" quan
el reglament n'estableix 48, va
tenir tan sds dos punts a l'ordre
del dia: donar compte del pas
de cinc regidors d'UM al Grup
Mixt i ta renuncia com a tal del
tinent de batie Josep Mora, del
Grup MHx, junt amb ta posterior
investidura en el seu ltoc de LIu-
ctaCHiver,d'UM.

En el primer punt, el porta-
veu del PSOE, Antoni Garau,
demana sobre els motius
d'aquest pas. Joan Castanyer,
del PSM, anuncià que "no pacta-
rem per a mantenir el batte ni
tampoc per a destronar-lo" i
explica que "dins Ia democràcia
hem de saber cedir quan ens
toca", ^ualment demana a
Antoni Arbona que anuncií el
més aviat possible qui ostentarà
les presidències de les comis-

Futbol

BELLESA I SPORT:- Bellesa, simpatia i intel.ligència no estan renyides amb l'esport. Així ens ho
demostraren de nou, abans, durant i després de Ia Cursa, les atractives solleriques Cati Alcover i
Maria-Dolors Rodriguez, acompanyades en els llocs d'honor per Ia catalana lmmna Fernàndez, del
Grup Teatral UECd'Olesa de Montserrat, que va posar Ia nota de color en aquesta desena edició.

Exit organizatiu i clars triomfs absoluts d'en Guillem Ferrer (Olimpo) i na Cati Alcover. En Cristòfol
Castaner fou el primer solleric classificat, i na Iolanda Martínez Ia guanyadora dins Ia categoria d'infan-
tilsfemenins.

Vos oferim àmplia informació i totes les classificacions de Ia "Xa. Cursa Popular Ciutat de Sóller" a
les planes esportives d ' aquesta edició.

Miquel Colom agafa Ia nau
delC.F.Sóller

A l'assemblea
del passat diven-
dres, i després de
Ia dimisió de Ia jun-
ta encapsalada per
Antoni Burgos,
quedà proclamat
nou màxima diri-
gent del club, tal
com anunciàrem
en primícia des de
aquestes pàgines,
Miquel Colom
Morell, al front d'un
nombrós equip de
directius i col.labo-
radors. Colom, Ja
presidí Ia presen-
tació del equip,
dilluns, com a primer acte públic de Ia flamant directiva.

Una nova etapa comença pel Sòller. Nova directiva, nou
entrenador, i renovades ¡l.lusions cara a Ia temporada a ini-
ciar-se d'aquí dos diumenges. (Ample informació en pàgs.
esportives).

sions després d'aquestcanvi.
Amador Castanyer, del Grup

Mixt, afirma que pertany a un
grup independent i que "encara
que Ii haguem retirat Ia confian-
ça al batJe a nivell particular,
seguirem trebalbnt pel mateix
programa". Contestant a Ia pre-
gunta del PSOE respon que "ha
estat conseqüència de mott
mesos de divergències amb el
batie". yualment afirma, diri-
gint-se a Antoni Arbona, que "hi
ha hagut antecedents de retira-
da de confiança que no s'han
consumat. El que vostè els hagi
pogutoferirjo nohosé".

El PP es reafirma en Ia seva
postura quan Miquel Jaume
explica que en aquesta candida-
tura seguirà recc4zant UM enca-
raestantenminoria.

Respecte al segon punt de
l'ordre del dia, Ia dimisió de
Josep Mora, tots els grups pre-
sents (fartava Ma. Antònia
Colom del CDS) coincideixen en
el reconeixement del treball i
esforç d'aquesta regidor que ha
aconseguit, amb tan sols 2 anys
un local per l'Associació de Ia
3a. edat que ell mateix presi-
deix. Amador Castanyer desta-
cà que "estic content que hagi
estat ell qui ha aconseguit el
local per a Ia 3a. edat i no que
un altre se penjàs Ia medalla". El
batle també va alabar el seu
esforç assegurant que "si tots
els regidors abandonassin el
seu lloc amb una obra d'aquesta
envergadura acabada, Ia nostra
ciutat funcionaria mort millor".

Josep Mora va llegir des-
prés, molt emocionat, un petit
discurs en el que va explicar
que ell no és tan jove com attres
membres del consistori i que el
seu estat de salut no Ii permet
aguantar preocupacions com
aquesta. Afirmà també que no
ha rebut cap tipus de pressió ni
per passar al Grup Mixt, ni per
dimitir poc després. Abans
d'acabar agraí Ia cd.laboració
de tot el personal de l'ajunta-
ment i tengué unes paraules per
l'oposició que també té una
missió important dins l'ajunta-
ment.

Seguidament el batle, Antoni
Arbona, Ii va fer entrega d'un
record conmemoratiu i procedí a
Ia investidura de Ia nova regido-
raLluciaOliver.
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AGENDA perTomeu Rosselló

Avui

18 d'agostdel1989.
Divendres.

Santa Hetena, adv. de les
causesperdudes.
Demà, Sant Magí i Santa
Tecla.
Diumenge, Sant Bemat, pa-
tródetemotinersd'aigua.

COSTUMARI

Avui és Santa Helena,
advocada de les coses i
plets perduts, perquè fou
ella qui trobà els daus i Ia
creu de Crist; precbses relí-
quies que es mutóplicaren
miracotosament amb els
segtes, arribant a haver una
trentana llarga de claus i fus-
ta abastament per fer un
bon grapat de creus.

Santa Helena, que
segons Ia tradició havia
estat fetillera, és patrona
dels vidents i saludadors. Es
també invocada per les
dones mattractades pel seu
marit, vici etem i universal
delspocmascles.

primitiva
Sorteig d'ahir dijous,

dial7d'agost

2 4 7
25 28 45
—Comp. 5—

Dijous,17-Agost 46.489

Dimecres, 16-Agost.... 79.210

Dimarts, 15 • Agost Sin sorteo

Duluns,14-Agost 06.301

Divendres,ll-Agost
82.434 (Serie 076)

Serveide
benzinera

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

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

emps
Estació de sa Vinyassa

Sinoplouavlat
esgríforomandrà

tancat

JoanPuigserver

Periodedel8al 14d'agost
TEMPERATURES: Maxima35'4'dia10.

Minima19,6"dia15

PLUJA:5,2litresdia10

Quan arribam a mitjan agost les fonts comencen a

acusar Ia sequera de l'estiu i el seu cabdal va minvant

a mesura que passen els dies.

De moment sa font des MuI i sa de ses Fontanelles

se mantenen dins uns límits de cabdal acceptables,

encara que han començat a donar símptomes de bai-

xades de nivell preocupants.

Si d'aquí a un mes no ha plogut, hi pot haver pro-

blemes greus d'abastiment d'aigua potable a Ia pobla-

ció, i això que enguany els hotels no estan plens, i en-

cara no ens han pres sa que se'n volen dur els llon-

guets a Ciutat per dins l'endimoniat forat que nos vo-
lenfer.

I quan habin Urbanitzat sa Torre Picada. Muleta, Es

Traves, etc., què passarà? Ja ho diu el meu veinat de

devant:

¿Com punyetes s'arreglaràs'Ajuntament

perdonaraiguaatotaaquestagent.?

Nota de Societat

El passat dia 6 es casaren els joves sollerics Paula DoIs i Joan
Garcia. Les noces es celebraren a Ia Parròquia de St. Bartomeu i fou
mossen Uorenç Uadó qui benei Ia cerimònia i Ia unió dels promesos.

El novii anava amb Ia seva mare, Antònia Moreno quan Ia novia
arribà a l'esglèsia en cabriolet, de Ia ma del seu pare Bartomeu DoIs.
EIIa lluia un preciós vestit blanc i un vel omat amb perles que resalta-
ven el seu rostre. Les flors que componien el ram eren orquidees.

EIs testimonis que presidiren les noces foren Joan Mayol i Maria
Vazquez per part d'ella i Franciscà Martí, Joan Moyà i Antònia Garcia
perpaartd'ell.

Acabat l'acte religiós, tots els convidats anaren al restaurant
Attamar del Port de Sóller on dinaren plegats fent bulla i gaudint de
l'alegria que comporten aquests actes.

La nova parella és ara de viatge, partiren de viatge en avtó fins a
Murcia, i des d'allà arribaran a les Illes Canàries on passaran uns dies
dedescans.

Veu de SóUer
C/lluna, 53. baixos. TeI. 63 34 56. CIF. EO7431166

DipósitLegat PM 573-1989
EdB*PremsaUiure,C.B.

*npnmeor:EditoraBalear, S.A.

OtactORJaumeCasasnovas
Caps<teHe<tocdo:RacidPerez(Local)iToniOliver(Esports)

CaUabomdofKJoan Castanyer, Joan-Antoni Castanyer, Miquel
AngelFeijoo(Port),MiquelGual,AntoniJover,FrancescLofente,
GaboelMerce,JoanO(iver,Man'a^nasiaPefez,JoanPuigserver,

BartomeuRosseltó.AntoniRultón.AntoniSociesyPerePérez.

Disseny. Emest Forteza
Fotografía. Guiem DeyàJesús Sampedro

PUNTSDE
VENDA

Soller:EstancdeRaca.
Ca'nGodo.
Ca'nPereUuc.
Ca'nCalatayud.
Calabruix.
Ca'nMiquelUauner.

L'horta: ComestiblesVidal.
Port:QuioscLorente.

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

Registre Civil

Sóller

Neixements:

-Maria-Rosa, filla de José Antonio Oliver Moix i de Catali-
na-Maria de Lluc Lladó Oliver. Nascuda el 6d'agost.

Matrimoni:

-Juan García Moreno amb Paula-Rosa DoIs Canals,
casatsel dia6d'agost.

Actes de Ia setmana

•CONCERT de PIANO a càrrec de Geneviève Picaud,
amb obres de Borodin, Chausson, Girar i Faré. Son Mar-
roig, avui divendres a les21 '30 hs.

•CONCERT DE Ia "New American Orchestra, amb obres
de Rossini, Mozart, Tchaikowsky. Diumenge dia 20 a Ia
Plaça de Lluchalcari a les21 '30 hs.

•CONCERT de flauta i arpa, a càrrec de membres de Ia
NACO. Obres de Debussy, Mozart, Roussel. Dilluns dia
21 aSonMarroigales21'30hs.

•CONCERT de flauta i arpa. Obres de Mozart, a càrrec
de membres de Ia NACO. Dia 22 a les 21'30 hs. a
l'esglèsiadeDeià.

•CONCERT de l'Octet de vent de Londres. Obres de
Druchetsky, Beethoven, Mozart, Dvorak. Dia 23 a
l'esglesiadeDeia,ales21 '30hs.

•CONCERT de Piano i soprà, a carrec de Rosalind PIo-
wright i G. Parson. Obres de Scarlatti, Pergolesi, Bellini,
Verdi i Puccini. Pollençaales 22 hs. dissabte dia 19.

•EXPOSICK) a Can Dulce de Francesca Spille. lnnaugu-
ració demà dissabte dia 18, a les 19 hs. de l'horabaixa.
Romandrà oberta fins dia 28.

•INNAUGURACIO DE L'EXPOSICIO COLLECTIVA d'oiis i
aquarel.les de Hubert Bronsard, Félix Llorca, Mguel
RecheiMELSAM.Dia23ales20hs.aSesEscolapies.

•EXPOSICIÓ de Franciscà Martí, Pep Girbent, Manuel F.
Clúa i Lluís Serna. Paisatges Bodegons i Retrats. Al bar
Turismo, dimecres dia 23 d'agost a les 20 hs.

•EXPOSICIÓ de Marianne Dillman. Innauguració dia 19 a
les 21 hs. a La Caixa. Romandrà oberta fins dia 30
d'agost.

•GRAN GIMKAMA Per a cotxes i motos, a benefici de Ia
Mostra Internacional Folklòrica. Diumenge dia 20, a les
9h. del matí. Inscripcions a Gent Menuda, Can Dulce,
Clàssic i Calabruix.

A ON TRUCAM?

A)91552356881
B)866-3377465
C)76786-26S65

Amb aquest joc feim tres trucades telefòniques a tres
indrets de Mallorca. Per sebre-ho heu de substituir cada xifra
per una de les lletres que representa cada número del disc
de marcar, però haureu d'estudiar les posibles combinacions
queespodenfer.

Serveis

AjuntamentdeS*r 63020y0204
OficinaMunicipaldelPort 630101
AjurrtamerrtdeFornakjtx 631901
AjuntamentdeDeià 639077
JutjatdeSoter 630348
Noteria 632611
Rectoria 630602

k

PofóaMunicipal 630200
PotoMunccak>genaes 633721
GuarcSaCMl 630203
Bomb6fs 632500

UnitatSanitària 633011
CreuRoja 630845
MetjedeGuàrdB(Avisos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cementiri 631429
Resdenaa+tospici 630777
DefXiadora 630842
Correus 631191
ilGas',s.a 630128
ServaFunerari 630805
ilGas's.a(averias) 630198
ÎIGas's.a^Jrgèndes) 631108
LccutoriBnaraix 630017
ObresdePort 633316^9

A.S.C.P.(Ca'nDJce) 632421
CrcJoSoterense 631206
LaUnion"SaBotigueta' 630163
DefensoraSoterense 631556

FerrocarrideS*r 630130
QaïarcosAzutes' 630170
CiaTramontana" 632061
ParadaTawrEsPort 631384
PaadaTaxis-Sóter 630571
ParadaTaxis-SaTofre 631379
AutocsrcUompat 202125
AutocarsScfcr 632821
AutocarsRepc 630567

TRINC

MntatfK08,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
MfcfflEtme06,45-09,15-11,50-
14,10-18,30(21,OODiumengesiFestius)

TRAMVIES

Afcrflort05,55-O7,00-O8,00-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,OODiurnengesiFestius).
flo*Safcr06,20-07,30-08,25-09,30
-10,00-10,30-11,00-11,30-12,00-
12,X-13,00-13,25-14,30-15,30-
16,00-16,X-17,00-17,X-17,55-
18,X-19,00-19,X-20,20-21,10-
(20,30i21,200umengesiFestius).

AUTOCARS

A VnMf* mm fYfu'ànMnl·rMOwwSSpuEMff*
flwt*&*r07,X-10,00-12,00-
16,15-19,»
PortdeSoUer4ea-
UmmfiAft*A*ma fiaLnaVamKwQ338-r8tTm.
07,X-09,X-14,X-16,00-18,00.
MMorr*&tfK08,15-10,45-12,45
-17,00-20,15.
MMUMHMM*fc*OBJO-
10,00-15,00-16,30-18,30.
Safcrflort*ft*nc*09,00.
Pbrt*Sdfcr̂ brt*ft*nc9.<S,30
ftrt*ft*np^Sd*r16,00.

PortoeScier-SaCak*n:
10,00-15,00.
SaCatotm-Po<1deSc*>r.
12,00-16,45.

PAUWMCMI
GUARDM

Dl

AI'Ajuntament(PoliciaMunici-
pal) vos indicaran Ia farmàcia a
Ia qual vos podeu dirigir.

Veu de SóBer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIOPERSONAL

DE18A20HORES
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Jimkama a benefici de Ia
Mostra Internacional
Folklòrica

Túnel Casalde Cultora

Continuant amb les activi-
tats per recaptar doblers a be-
nefici de Ia MOSTRA INTER-
NACIONAL FOLKLÒRICA, els
membres de l'organització
han previst, amb motiu de
les festes de Sant Bartomeu,
un jimkama per a cotxes i mo-
tos.

Tothom que hi vulgui parti-
cipar ens trobarem el proper
diumenge dia 20 a Ia Plaça
d'Espanya (davant l'estació).
L'hora de concentració serà a
tes 8'30 hores per així, tots
tests i preparats, començar
puntualment a les 9 hores del
matí.

Podeu fer efectiva Ia vostra
inscripció anticipada als se-
güents llocs: LJibreria CaIa-

bruix, Joieria Clàssic, i Gent
Menuda. PeIs que es decidei-
xin a darrera hora, també es
podran inscriure al mateix lloc
de concentració fins un quart
d ' hora abans de començar.

La quota de participació és
de 1000 ptes. pels cotxes i 500
perlesmotos.

Les bases de participació
es donaran a conèixer el mo-
ment de començar Ia prova. Hi
haurà trofeus i qualque cosa
més pels guanyadors de cada
modalitat.

Animau-vos i veniu a parti-
cipar en aquesta prova d'en-
giny, intuició i veterania. Vos
esperam!

L'Organització

Església

Per Sant Bartomeu, visita i mostra
MargalidaMorell

Ara que han arribat les fes-
tes de Sant Bartomeu, i que
s'obrírà al públic Ia Visita i
Mostra al "Casa/ G. Pau No-
guera" hem cregut oportú realit-
zar una entrevista a n'Eugènia
Canyelles, responsable de Ia
Coordinadora de joves cristians,
per tal de donar a conèixer el
contingut d'aquests treballs
d'informació: video, audio-vi-
suals, còmic, adhesius, "Guia
d'associacions i serveis juvenils
de Ia parròquia de Sant Barto-
meu", etc.

Pregunta. - A què es deu
aquesta Visita i Mostra al
Casal?

Resposta.- Doncs mira.
Tots els joves de Ia parròquia
hem trobat oportú ensenyar el
treball que els joves cristians
feim dins Ia parròquia, i Ia millor
manera serà mostrar-ho a tot el
poble. La mostra s'inaugurarà
dia 23 a /es 7 del capvespre, i
estarà oberta fins dia27.

P.-Quinafinaiitatté?
R. - NosaHres allò que vo-

lem és que Ia gent se n'adoni
que hi ha una acció juvenil mo-
guda per l'Evangeli de Jesu-
crist.

I volem convidar-vos a tots a
formar part d'aquests serveis
que posam al vostre abast.

P. - Per què serviran
aqueststreballs?

R. - Bàsicament per donar
a conèixer l'oferta dels movi-
ments i serveis que són pre-
sents dins el Casal, i esdevenir
així protagonistesür responsa-
bles de l'evangelització del món
juvenil.

P. - Quins grups hi interve-
nen?

R. - No ens podem referir
exclussivament a grups, perquè
també hi intervenen persones a
títol individual com: Ia Coordi-
nadora de joves cristians, Ia
JOC, el MIJAC, els escoHes, Ca-
liu, Conjunt musical, Catequesi
de joves, Catequesi d'infants,
Justícia i Pau, Blanquema,
MUEC.

Lesobres,
difícilment
començaranpel
setembre

PlòcidPérez

Segons ha pogut saber
"Veu de Sóller", és ben poc
probable que les obres de
construcció del túnel de
Sóller adjudicades a
Antoni Cuart puguin
començar pel setembre,
talcoms'haviadit.

L'afirmació es fona-
menta en Ia certesa de
que, s'estan aixecant
encara els plànols topogrà-
fics que han de servir de
base a Ia redacció del pro-
jecte reformat del túnel
que 'el concessionari ha de
presentar a Ia Conselleria
d'Obres Públiques. EIs
treballs sembla que corren
a càrrec de Femando
Azcona, topògraf de
l'Ajuntament de Ciutat.

De confirmar-se Ia notí-
cia, seria Ia segona vega-
da que s'aplaca el comen-
çament de les obres.
Recordam que en Ia pri-
mera ocasió, el retràs
venia motivat per Ia decis-
sió de Ia Conselleria
d'Obres Públiques de
modificar el punt d'inici del
túnel a Ia banda dels jar-
dins d'Alfàbia per motius
ambientals i circulatoris i
que, en darrera instància,
ha decidit retornar a
l'emplacament inicial.

Aquest nou aplaça-
ment seria molt mal rebut
pels partidaris del túnel, Ja
que dóna peu a pensar en
l'existència de poderoses
raons, com l'especuac/ó
del sòl, que indueixen Ia
Conselleria a retardar el
major temps possible l'inici
de les obres i que, en defi-
nitiva, no fa attra cosa que
reforçar els arguments
dels detractors del túnel.

Las numerosas piezas cerámicas prehistóricas han sido
convenientemente colocadas en vitrinas y peanas.

Inauguradas las nuevas
salas del Museu

Jaume Casasnovas

Ayer jueves se inauguraron
las nuevas salas de arqueología
y antropololía del Museu de
Sóller. El acto contó con Ia asis-
tencia de un nutrido público
entre el que destacaba Ia pre-
sencia de un representativo
grupo de Ia colonia extranjera
residente en Sóller. El presiden-
te del Casal de Cuttura, Jaume
Ensenyat, presentó a los asis-
tentes las nuevas instalaciones
del Museu, Ia remodelación de
las cuales instalaciones del
Museu, Ia remodelación de las
cuales ha sido realizada por el
arqueólogo Josep F. Ensenyat

con Ia colaboración del artista
Francesc Lorente. En el turno
de pariamentos, los oradores
explicaron Ia importancia de Ia
colección de máscaras melane-
sias expuestas en Ia sala de
antropología, que fueron lega-
das por Paul Haefliger al Museu
y a quien se ha dedicado esta
sala. El acto finalizó con unas
breves palabras de Josep
Ensenyat, quien indicó Ia impor-
tancia que significa poseer esta
muestra representativa de
todos los periodos culturales de
Ia prehistoria mallorquina.

A continuación, se sirvió un
vino español y fueron visitadas
las salas por los asistentes al
acto.

DRET A VEU

Aclaraciónde
loshoteleros

Señor Director de "VEU
DESOLLER"

Mucho Ie agradecería
en nombre de Ia Asocia
ción que presido, Ia publica-
ción de Ia siguiente aclara-
ción.

El Señor Amador Casta-
ñer, en unas declaraciones
publicadas en su Semanario,
afirma refiriéndose al Alcalde
Señor Antonio Arbona "...que
l'Ajuntament es pronuncias,
en el tema de Ia concessión
del túnel de Sóller, a favor
d'una de les opcions on ell i
els hotelers de Sóller tenien
part...".

Esa Asociación como tal,
no tuvo nunca relación con
ninguna de las propuestras
presentadas.

La Asociaicón ha mante-
nido siempre Ia necesidad
del túnel y si en plena polé-
mica no desmintió las decla-
raciones publicadas, en las
que se involucraba a Ia Aso-
ciación en Ia opción Caldés,
fue por prudencia y no agriar
lasituación.

La Asociación Hotelera
se ha mantenido al margen y
celebró que saliera elegida
Ia propuesta más favorable a
los intereses de Sóller.

NicolásCortés

Presidente de Ia Asocia-
ción Hotelera y de Servicios
deSóller.

Elproximdia
vint-i-quatre es celebra
Ia festa de Ia bandereta
a Sóller i al Port. Desitjam

que tothom aporti els
seusdonatiuspera

ajudar a Ia Creu Roja

LLIBRERIA

&Ufcwibc
Sa Lluna, 5 - Teléf. 63 26 41 - SOLLER

ßesfauSanfe-tifuco
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Bar
NAUTILUS
PUERTODESOLLER

Tel.631104

Círculo Sollerense
Societat Esportiva i Cultural

Es convoca a tots els socis a l'Assemblea General Ordinaria que es farà
en el local social de Fentitat el proper dia 20 d'agost a les 11 hores en prime-
raconvocatoriaiales 1 r30horesensegona,ambelseguentordredeldia:

1. Lectura de Facta anterior.
2. Estat economic de Ia Societat.
3. RenovatiódecarrecsdelaJuntaDirectiva.
4. Pressuposts per a l'any 1989.
5.Pregsipreguntes.

SoUer,29dejvdioldel989.
ELPRESIDENT,
AmadorCastanyerNoguera.

FERROCARRIL
DE SOLLER, S.A

Teléfono 63 01 3O
Castañer, 7 SOLLER
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Port Música

Comença Ia pesca de Ia llampuga
Maria Ignàsia

EIs pescadors del port Ja
posen a punt les barques, les
xerxes i ormetjos per anar a
pescar Ia llampuga. Damunt el
moll, aquests díes s'han vist el
predals que seran el suport dels
capcers, i morts d'ells han anat
a cercar mata per posar el suro
davall on s'hi amagaran les
llampugues que pescaran. EIs
petits llauts amb Ia grua, o a ma
carreguen blocs de marés o de
ciment per dur-tos al punt de
pesca.

La setmana passada es va
fer el sorteig dels deu punts de
pesca de Ia llampuga. Com
cada any, segons les fites dels
pescadors a cada llaut Ii toca,
per sort, un ltoc o artre, més
aprop o més enfora, des de Ia
foradada fins passat Sa Vaca.
Aquesta temporada els llauts
preparats per Ia pesca de Ia
ltempuga quedaren repartits de
laseguentmanera:

Uocn'.0:"VilaDeia"
Uoc n'. 1 : "Joven Maria"
LJocn*. 2: "Morenetall"
Uoc n'. 3: "Dos Hermanos"
Uoc n'. 4: "Joven Lázaro"
Uoc n'. 5: "Mariterra"
Uocn'.6:"EsPescador"
Uocn'. 7: "FranciscoJavier"
Uocn'.8:'Tinoll".
ltoc n°. 9: "Agustina"
La pesca de Ia llampuga és

una de les més emocionants
per a tots. Tant els pescadors
professionals amb els seus
llauts, com el récreistes, conei-
xen aquest peix que durant els
mesos de tardor és tan abun-
dant. EIs recreistes Ia pesquem
amb te fluixa, i els pescadors
professionals aprofiten aquesta

"Elspescadorspreparenelsllautspercomençarlatemporadadela
Uampuga

mateixa eina per pescar Ia pri-
mera llampuga i dur-la fins a Ia
xerxa per enrevoltar a totes les
quelasegueixen.

Cada any els pescadors
esperen que sigui un bon any i
arribar al port amb el llaut ple
fins art de peix: llampuga, però

també verderds, pàmpols i
qualque tonyiola. A partir de Ia
setmana que ve veurem Ia gent
que s'arremolina al moll cada
horabaixa per veure si Ia pes-
cada ha estat més bona per
uns o per altres, o per tots
iguals.

Un año más sin balizamiento

Las balizas invernarán en el
Destacamento Naval de Sóller

M.A.Feijóo

Puestos al haWa con el regi-
dor detegado de Pesca y Medb
Ambiente, Antonio Vallcaneras,
ha comunicado a "Veu de SóHer"
que el balizamiento que debía
ser coiocado en Ia segunda
quincena de Junio (Según sus
propias dedaraciones en el n'. 5
de nuestro Semanario) no se

realizará debido a unas causas
que nos es difícil entender, ya
que según sus propias palabras
el Suboficial encargado de dirigir
y autorizar toda Ia operación, se
ha encontrado de permiso todo
el mes de Julio. Hay que recal-
car que aunque Ia instalación
del balizamiento se podría reali-
zar en una semana, han decidi-
do dejarlo para el próximo año
amén. Mientras tanto, de las

muchas embarcaciones ancla-
das en Ia Bahía, gran parte de
ellas to hacen cerca de tierra
firme, acto que realizan con el
motor en funcionamiento, con el
peligro que conlleva dichas ma-
niobras, como ha quedado de-
mostrado, por desgracia, en al-
gunas ocasiones y no hace
mucho en otro punto de Ia Cos-
ta Mallorquina. ¡HASTA CUAN-
DOESPERAREMOS!

Joventuts Musicals de Sóller prepara el primer concert
Joan MoII oferirà obres de Chopin

M.l.

PeI darrer diumenge
d'aquest més d'agost, Ia nova
associació de Joventuts
musials de Sóller prepara el
que serà el primer concert de
Ia seva programació i també
l'acte de presentació de Ia Jun-
ta Directiva. Fa unes setmanes
informàvem Ja de Ia constitució
d'aquest grup que a partir
d'ara començarà a dur a terme
els seus objectius: Organitzar
concerts, promocionar els
estudiants de música i els
grups sollerics, fer conferèn-
cies...

EIs joves de Ia junta directi-
va preparen Ia campanya per
llançar l'associació, per
donar-la a conèixer a tots els

interessats per així poder oferir
els seus serveis a les persones
que tenguin interès en fer-se
socis. Joventuts Musicals a
més d'organitzar vetlades
musicals informarà als socis
dels concerts que es fan a
Mallorca, i els donarà l'oportuni-
tat d'assistir amb preus avanta-
josos a les Serenates d'Estiu i
attres concerts que organitza
l'associació a Ia nostra illa.

Per diumenge dia 27, el
concert serà a càrrec del
conegut pianista mallorquí
Joan MoII, que sempre ha estat
molt yigat a Joventuts Musi-
cals. Oferirà obres de Chopin,
estudis, nocturns, balades, val-
sos i potonesos. L'acte serà a
les vuit de l'horabaixa, a
l'església del Convent. Ajunta-
ment, entitats i motts comerços

de Sóller patrocinaran el con-
certs que es fan a Mallorca, i
els donarà l'oportunitat d'assis-
tir amb preus avantajosos a les
Serenates d'Estiu i attres con-
certs que organitza l'associació
alanostrailla.

Per diumenge dia 27, el'
concert serà càrrec del cone-
gut pianista mallorquí Joan
MdI, que sempre ha estat mott
lligat a Joventuts Musicals.
Oferirà obres de Chopin, estu-
dis, nocturns, balades, valsos i
poloneses. L'acte serà a les vui
de l'horabaixa, a l'esgtésia del
Convent. Ajuntament, entitats i
morts comerços de Sóller
patrocinaran el concert. La
setmana que ve informarem
més d'aprop del que serà
aquesta presentació de Joven-
tuts Musicals de Sóller.

L'Octet de Vent de Londres, actuarà a Sóller
Des d'ahir són al Port de

Sóller els membres de Ia "New
American Orquestra" (NACO),
que estan allotjats a un hotel
conegut. També hi són els
membres de l'Octet de Vent de
Londres.

Amdós grups actuaran en el
Festival Internacional de Música
de Deià i també a Menorca.
Tenen programats una sèrie de
concerts on es combinen ins-
truments d'un grup i altre: flauta
i arpa, les dues orquestres etcè-
tera. En concret el dia 25, a
l'esg/és/a de Deià hi haurà

l'estrena absoluta d'un obra de
Anthony Girard, que interpreta-
ran conjuntament Ia AMCO i
l'octetdevent.

Aquest músics assajaran a
Sóller per conjuntar aquestes
obres, i ho feran a Can Dulce.
Per això, l'associació ha delegat
als membres de Joventuts
Musicals de Saler perque esti-
gui en contacte amb les dues
orquestres. Si no hi ha cap con-
traordre, un dels assajos, a
petició de JJMM, serà a porta
oberta pels estudiants de músi-
cadeSóller.

D'aquesta manera els joves
músics sollerics podran gaudir
de Ia seva música i veure com
ho fan els professbnals a l'hora
d'estudiar.

Alma concerts, que organit-
za el festival de De/a, ha dema-
nat al batle de Saler que l'ajun-
tament patrocini un concert
d'un d'aquests grups, í si les
negociacions segueixen per
bon camí, tendrem un concert
de L'Octet de Vent de Londres
dins el programa de Festes de
St. Bartomeu, el dimecres dia
23.

Folklore
•

S'Estol de Tramuntana
participarà al Festival d'Almeria

El grup folklòric del Port de Saler es desplaçarà aquest cap de set-
mana a Almeria per participar en Ia sisena edtetó del "Festival Internacio-
nal de tos Puebk>s foéricos". EIs 19, 20 i 21 d'aquest mes d'agost seran a
AndakJSia per esser un dels grups que actuaran en el programa d'aquest
any del festival. El grup organitzador i amfitrió d'Almena ha convidat a sis
agrupacions de bafedors: tres de l'estranger i attres tres de l'Estat Es-
panyol. Uns trenta baBadors del Port de SóHer es reuniran durant tres
dies amb companys de Turquia, Grècia, França i també de Biscaia (Pais
Basc), Càceres i Atneria. Es tracta d'un festival no competitiu on tots els
participants tenen l'estància pagada, i una petita subvenció per ajudar a
tes despeses del viatge. Estaran allotjats a te Ciutat Universitària d'Alme-
ria i a més de conviure amb els dansaires dels paisos anometats, cada
grupintercanviaràobsequisdelseupaís.

S'Estol de Tramuntana té previst viatjar més durant aquest any 1.989.
Oe fet aquest cap de setmana a Almeria serà una preparació de cara al
proper viatge que han de realitzar a Rússia a finals d'any: el projecte de
visitar Moscou el mes de novembre. L'ambaixada de l'Estat Espanyol a
Moscou cobrirà tes despeses de l'estància a tots els membres de l'Estol,
i tes del viatge aniran a càrrec del gnjp. Aquests viatges, segons ens
manifesten els batodors del port, sóri un afctent moft gran per seguir
treba(antan*cxxistarwaio^dicacioenelgrup.

Haacabat
l'mtercanvisobre
elBolero

La setmana passada es reu-
niren a Can Duke més de 30
persones per participar a Vm-
tercanvhestudi del botero".

El curset permeté a tots els
participants, aprendre a ballar el
bolero d'attres indrets de te pe
nínsutó: Zamora, Castettó i Mur-
da. Durant dos dies les parelles
de dansaires convidats de te
península ensenyaren als iltencs
elseubotero.

El diumenge al migdia, en
una taula rodona, els assistens
pogueren intercanviar les seves
idees sobre l'origen d'aquest
baU, Ia sembtença que hi ha en-
tre els bafls de Ia zona de ltevant
de Ia península, les influències
que cada lloc ha tengut de les
regionsveines...

vtfWoa,
TOrIR

Material:
Escolar y Oficina

C. Booze, 6- TeI. 633069-SOLLER
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Pajarería

MONAMMAL
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SETRASPASA
por no poder atender.

Tel.633619
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XXIII RUTA TURISTICA CIUTAT DE SQLLER
GRAN PREMI HOTEL EDEN

Per Aficionats
Dia 20 d'Agost de 1989 a les 9 hores

a Ia VaU dels Tarongers
Organitza: Club Ciclista «Defensora SoHerense»

Patrocinen: UONSELL INSULAR DE MALLORCA
iAJUNTAMENT I)E SOLLER

Premi Muntanya: «Ata/aya-CZub»

Jersei Líder: Hotel Edén

E---

Amb el saport especial de:
Hoteh del Port de Sóüer
Amics del C. C. D. S.
U. 0. T.
Creu Roja de Sóller
Transports C. Sastre
Guàrdia Civil
Policia Municipal
Policia de Trànsit
G. A. C.

(Orup d'Ajuda Ciutadana)

Itinerari:
- Hotel Edén (Port de Sóller) -

- Ca'n Repic (Sóller) -
- Port de SóUer -

- Sa Talaia -
- Port de Sóller -

Es donaran sis voltes completes
en aquest circuit, acabant a Ia 7.*
Baixada al Port de Sóller, davant
l'Hotel Edén (80 quüòmetres).

Les gloses den Pere Mateu

Les festes de Sant Bartomeu

VEU DEL LECTOR
El Juventut Mariana puntualitza

Sr. Director del Setmanari
"LaVeudeSóller"

Atès l'escrit, que, signat
per "Equip Senior Masculí del
Joventut Mariana. Tempora-
da 88-89", s'ha publicat en el
Setmanari número 11 de di-
vendres 4 d'agost sota el titol
"Contestant a Mago-89", en
l'apartat "Veu del lector", els
components de Ia Junta
Técnico-Directiva del Juven-
tut Mariana volem fer constar
elseguent:

1.- Creim que les acusa-
cions que es contenen en
l'esmentat escrit estan tc-
talmént fora de contexte, i no
fan referència a Ia raó que
l'impulsa.

2.- Quant Ia Junta Direc-
tiva-Técnica del Joventut Ma-
riana va decidir de retirar
l'equip Senior Masculí de Ia
Competició i no inscriurer-lo
per a Ia propera temporada
ho va fer en base al seguent:

2.1. EIs greus fets esde-
venguts en l'encontre de
Ray-Off final de classificació,
en el que es varen donar si-
tuacions, reals, que es refle-
xen en l'acta i l'informe que
Ia Federació va traslladar al
club, i que deixaven a l'equip
sense jugadors, abasta-
ments, disponibles per a
acabar Ia competició, al te-
nir-ne en aquells moments a
uun gran nombre d'ells im-
possibilitats per a jugar, en

base a sancions del Comité
de Competició, reiterades al
llarg de Ia temporada, i que
suposen un gran pes eco-
nòmic per a l'economia del
club (alguna sanció era de
20.000ptes).

2.2. L'escrit signat pel
col.lectiu arbitral Balear, tra-
mès a Ia Delegació de
Mallorca de Ia Federació Ba-
lear de Bàsquet, en el que
anunciaven Ia seva negativa
a arbitrar a cap equip del Ju-
ventut Mariana si l'equip Se-
nior Masculí continuava en
lescompeticions.

2.3. La necessitat d'atu-
rar greus conseqüències,
que poguessin esdevenir de
tes decisions del Comité de
Competició.

2.4. La necessitat de pro-
curar evitar el més greu em-
pitjorament de Ia imatge del
club i les relacionsd'aquest.

2.5. La necessitat de
gaudir d'un equip capdavan-
ter que, realment, es reflectís
Ia imatge dessitjable per a
els al.lots dels equips infe-
riors, en torn a criteris d'es-
portivitat, col.laboració i qua-
litat.

3.- La decisió presa, que
fou fruit de l'anàlisi explicat,
fou totalment col.lectiva i mai
va ésser una decisió perso-
naloindividual.

4.- No es pot, en cap
cas, fer responsable de qual-
sevol presumpte persecució

a cap entrenador, perquè
tots hem manifestat el nostre
temperament, en Ia direcció
dels encontres i tots, en al-
gún cas, hem rebut les ad-
vertències o les sancions
reglamentàries.

5.- L'escrit tramès a Ia
Federació, en el que es feia
constar Ia decisió, denuncia-
va, precisament, Ia persecu-
ció arbitral que, el club, ente-
niem s'havia desenvolupat
en torn a l'equip Senior Mas-
culí.

6.- La decisió esmenta-
da, va obligar a Ia resta
d'equips i entrenadors a
mantenir unes actituts molt
prudents i contemporitzado-
res, en relació als arbitrages,
fins al final de les seves res-
pectives temporades, incre-
mentant l'extrema atenció en
totselsaspectes.

Comprenem que davant
una decisió com aquesta, els
afectats puguin reaccionar
preocupats per a Ia possibili-
tat de no participar en les
competicions esportives, pe-
ro entenem que hi ha molts
d'altres camins per a parlar
de Ia qüestió, i que l'elegit de
Ia desqualificació personal i
l'atac més rabiós, no és l'en-
certat ni el més idoni per a
procurar iniciar altres diàlegs
que permetim trobar Ia llum
delasolució.

La Junta Directiva-Tècni-
cadel Juventut Mariana.

A Sóllertenim ses festes
quefaunacomissió;
i a tota Mallorca en redó
no hi ha altra població
que les faci tan ferestes.

Aquestacomissió
sempre posaqualque pega
i quan té per fer una vega
janohiposaatenció.

Si nos duen qualque bou
no Ii veuen cap banyeta;
han menester una lupeta
ell tes tenen com un ou!
que si n'havien de fer brou,
no basta per una nineta.

Ara em queda per dir-vos
que no poseu cap barrera,
que tota sa gent que espera
ve per veure es balladors.

Un poble tan agradós
tot voltat de tarongers
ha de mester un poc més
d'aquests organitzadors;
¡ per ser més agradós,
enramau tots els carrers.

Tot sigui per amor de Déu
si totes són com aquesta
procurauenguanyferfesta
pes patró Sant Bartomeu.

Franciscà, Manolo, Luis y Pep
muestran sus trabajos en Sóller

Salvador Martínez

De todos es sabkJo que el
arte moderno, conocido como
el arte de vanguardia, ha sido
y es el molde de todos aque-
llos artistas que se han esfor-
zado en diseñar una actitud
de oposición y libertad dentro
delsistema.

Sin embargo, no sé si pa-
ra engaño de los que ama-
mos Ia cultura o para engaño
de los que hacen cultura, el
sistema no se les ha resistido
si no todo Io contrario, se les
ha asociado otorgándoles el
llamado triunfo personal y Ia
reconversión, en capital, de
su obra artística, resultado de
una MODA más que de un
MODO de hacer arte... Fruto
de todo ello son los muchos
artistas y los muchos cami-

nos del arte por Io que se nos
hace difícil descubrir tos váli-
dos valores que luchan (si Ia
hay)porlaverdaddeiarte.

En contra de todo elto, es-
tos días, tendremos Ia oca-
sión de poder asistir a una
muestra de trabajos que un
grupo de amigos, de todos
conocidos, con un fiel com-
promiso desenfadado pero
no por ello menos serio, ex-
pondrán el conjunto de su
obra, cuyo denominador co-
mún es su obstinada preten-
sión de huir de las presiones
y prisiones de las tan aliena-
dasmodassociales.

Su intención no es llegar a
ningún sitio sino al puro pla-
cer de expresar una visión in-
terna de ese entorno cotidia-
na que nos envuelve. Su ne-
cesidad no es descubrir nada
nuevo, sino encontrar Ia no-

vedad en Ia experiencia de Ia
ancianidad, que no vejez, del
arte figurativo de siempre.

En sus obras, to que des-
taca es esa actividad de bo-
rrar Io que sobra más que de
poner Io que hace faKa, es,
en definitiva, llegar a enten-
der los lindes de un orden fi-
gurativo para llegar, quizás,
por evolución, que no por re-
volución, a prescindir de las
fronteras de Ia imagen para
fundirse todo, que no con-
fundirse en un código de co-
lores.

Ilusión, ganas de mostrar
y amistad es el marco de su
obra, y por último, su VER-
DAD y particular arte, sólo
toma fuerza con su confianza
y es por ello que Ia ajena
desconfianza del espectador
sólo se les podrá exponer pe-
ronuncaimponer.

EXPOSiCiO
Franüsca Martí ftp 6irbent"

Manwd f. Chía. Uuís Seno.

Paisatges
Bodegons

Retrats

BAR TURISMO
DiMECRES,23 D'A&osr
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En l'ordre del dia el PIe celebrat a finals de
juliol hi figuraven propostes concretes sobre
Ia millora de Ia infraestructura de Ia nostra
vall, com són Ia recollida de fems i l'emissari
submari. Com és de tots conegut, el PIe es
suspengué per defectes de forma. Pocs
dies després, es celebrà un altre PIe on

s'acordà Ia prolongació de l'emissari sub-
marí. En canvi, ja no es pogué prendre cap
decissió respecte a Ia privatització de Ia re-
collida de fems, perquè el termini legal d'ad-
judicació havia acabat. Miquel Jaume, pre-
sident de Ia Comissió informativa de Béns i
Serveis, principal defensor de Ia privatitza-

ció, vol donar compte en Ia present entrevis-
ta de les seves gestions en aquest tema, i
dels problemes que suposarà fins a finals
d'any Ia prestació del servei de recollida de
fems, a Ia vegada que creu que s'han d'exi-
gir responsabilitats al Secretari com a cau-
santd'aquestasituació.

MiquelJaume: "Esurgentl'eliminació
de l'abocadorde Ia Figuera"
"Haurem de reinicialitzarl'expedient
deprivatització de Ia recollida del fems }

PlàcidPérez

Pregunta.- Què ocorre-
gué en aquell Re, Miquel?

Resposta.- En aquell PIe
s'havien de prendre una sèrie
d'acords sobre temes moft
importants, i no es pogué
acordar res. El Secretari, que
advertí al Consistori d'aques-
tes irregularitats, també hauria
d'haver advertit que es podria
haver celebrat un attre PIe en
el mateix moment, amb
l'acord de totes les forces polí-
tiques.

P.- Per què era tan urgent
convocar aquest Re?

R.- Era moft urgent. Ara Ja
no es pot adjudicar el servei
de recollida de fems perquè
ha passat el termini legal de
concessió. Aixó ens obligarà a
reiniciar l'expedient: publicació
en el BOCAIB, nova recepció
de pliques, etc. Totes aques-
tes coses s'haguessi' pogut
solucionar si en el Pi^ de dia
28 el Secretari hagués complit
Ia seva obligació i hagués avi-
sat que si no es prenia un
acord abans de dia 3 d'agost,
s'hauria de reiniciar l'expe-
dient. Nosaftres no ho sabíem
perquè no som juristes, i per
això hi ha un Secretari enca-
rregat d'assessorar el Consis-
tori en aquestes qüestions. En
aquesta ocasió el Secretari ha
fet un pobre favor al poble de
Sóller i Ia concessió no s'ha
pogut fer dins el termini esta-
blert.

Larecollidadelfems

P.- Quins problemes su-
posarà això pel bon funciona-
ment del servei de recollida de
fems?

R.- De moment, el servei
de recollida l'ha realitzat tot
l'estiu Ia brigada municipal
amb motts de problemes i
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MIQUEL JAUME

Miquel Jaume Palmer és natural d'Espor-
les, té 41 anys, el seu signe del zodíac és
LJbra, casat, dos fills, i treballa com a empleat
de banca. S'integrà a Aliança Popular (avui
Partit Popular) arran de les darreres eleccions
generate.

Cap de llista per aquest partit a les elec-
cions municipals, és el tercer Tinent-Batle de
l'Auntament, amb atribucions exclussives en
matèriade Béns i Serveis.

MiquelJaumecreu
queelSecretari
hauriad'haver
advertitelConsistori
delafinalitzaciódel
terminiperalB
concessiódela
recoHktadefemsa
lesempreses
privades.

amb uns medis tècnics i hu-
mans deficitaris. Hem hagut
de sol.licitar l'ajut de l'Ajunta-
ment de Deià, que ens ha dei-
xat el seu camió, però prest Ii
haurem de tomar. Tot això ha
contribun a donar realment
una mala imatge de Ia nostra
ciutat.

P.- Quines mesures hau-
reu de prendre per millorar Ia
imatge?

R.- Mentre s'espera Ia
reiniciació de l'expedient, no

queda altra remei que fer una
concessió directa de Ia reco-
llida de fems pels quatre me-
sos que resten d 'enguany.

P.- Pensau prendre qual-
que mesura contra les actua-
cions que considerau arbitrà-
riesdelSecretari?

R.- No em correspon a mi
contestar. Es una qüestió que
està per damunt de les meves
competències, però crec que
aquell qui té Ia responsabilitat
hohauriadefer.

Prests'hauradetomarelcamioquerAjuntamentdeDeiahacedttperpoderfertareco)lkladefemsaSolter
durantdmesd'agost

L'empresa "Ingenierías
Urbanas"

P.- Me sembla que vosal-
tres, el PP, defensàveu Ia
concessió de Ia recollida de
fems a una empresa distinta
que Ia del Grup Mixt...

R- La nostra opció és fa-
vorable a "Ingenierías Urba-
nas", empresa muftinacional
que treballa a Dinamarca,
Suècia i Estats Units i, per
tant, coneix a fons els proble-
mes. Aquesta empresa fa Ia
recollida més barata que les
attres, i endemés proporciona
més prestacions, entre les
quals n'hi ha dues mott impor-
tants: buidat de l'abocador de
Ia Figuera, i repoblació forestal
de l'abocador. Endemés, no
tan sols realitza Ia recollida de
fems, sinó també Ia neteja de
carrers i platges. "Focsa",
que és l'empresa que defensa
el Grup Mixt, només paga el
50% del transport de l'aboca-
dor, però no es fa càrrec de
buidar ni de repoblar. Es molt
important llevar aquella taca
negra del camí de Ia Figuera i
que tomi ser un espai natural
com abans. CaI tenir en comp-
te que, en aquests moments,
hi ha denúncies de dos veïns
per haver-lis cremat part dels
arbres dels seus olivars.

P.- Quines aKres aventat-
ges ofereix aquesta empresa?

R.- "Ingenierías Urba-
nas" cobra per netejar 84.000
litres de contenidors, però en
realitat arriba a netejar 219.000

litres, sense cobrar Ia diferèn-
cia; hi afegeix 100 papereres
enlloc de les 25 de "Focsa";
hi inclou una màquina agrana-
dora; fa una campanya de
concienciació ciutadana i una
altra a les escoles, dues cam-
panyes de desratització, una
recollida de bosses a les plat-
ges, i realitza una neteja es-
pecial els dies de mercadet i
els dies de festes generals,
etc.

Altresopcions

P.— Tot això pot ser que
sigui ver, però determinats
grups polítics no estan
d'acord amb Ia privatització.
Quines possibilitats hi ha de
treure endavant aquest tema?

R.- Supòs que els mem-
bres d'UM que han passat al
Grup Mixt no hauran canviat
d'opinió, i seguiran favorables

legatsperdur-hoendavant.
P.- Es paria de que es

podria abocar el fems a Son
Reus...

R.- En aquests moments
és molt difícil dur residus a
Son Reus, i només creuré que
admeten els residus de Sóller
si veig un document firmat
pels respnsables de Son Reus
en el qual admeten de 18 a 25
tones de fems diàries a l'estiu,
més les 9.000 tones que hi ha
a I 'abocador de Ia Figuera.

Necessitat de consens

P.- Creus que podreu dur
endavant Ia privatització?

R.- La única possibilitat
de treure-la endavant és con-
sensuar-la amb els aKres
grups municipals, apel·lant a
Ia seva sensibilitat com a ciu-
tadans. Hi ha hagut contactes
amb algun d'ells, però oficial-
ment no hi ha cap acord. Hem
establert un calendari per par-
larambtotsells.

P.- Queda encara el tema
de l'aprovació de les taxes
municipals per a Ia recollida
delfems...

R.- Es veritat. Les taxes
estan pendents d'aprovar, en-
cara que hi ha un informe fa-
vorable de l'abogat de l'Estat
referent a que e/s càlculs es-
tan ben fets i es poden apro-
var. Afauns partits polítics no
estan d'acord amb els percen-
tatges d'augment que volem
aplicar, i el PSOE ha fet una
impugnació. Per tant, també
és necessari arribar a un con-
sens amb tots els partits per
tal d'aprovar-tes prest, perquè
si no es fa així, ja no es podran
aprovarenguany.

El futur politic municipal

P.- Com veus el futur polí-
tic de l'Ajuntament de Sóller?

R.- La situació no és fàcil,
però estic convençut que el
Consistori està format per
persones conscients, i Ia seva
responsabilitat els indicarà el
camí que han de seguir pel bé
deSóller.

P.- Quina positura adop-
taria el PP davant una moció
decensura?

R.- NosaHres tenim un
pacte subscrit amb Untó
Mallorquina, i seguiríem man-
tenintelpacte.

EIPPèselprincipaldefensordelaprivatiUaaódelsefveiderecoHidade
»ems.EIPSMèspartdarictecedir-toaunacooperativadetreballadofs.

EIPSOEadvocaparbmurridpaWudó.

a Ia privatització, com ho eren
abans. Attra cosa és que votin
Ia concessió a una empresa
diferent de Ia que defensa el
PP. Per attra part, és ver que
attres grups polítics no hi es-
tan d'acord. A aquests grups
els dic que qualsevol proposta
que contempli el buidat de
l'abocador i l'eliminació diària
el fems, al mateix preu o infe-
rior que les empreses priva-
des, tendrà el meu suport; i
des d'ara mateix queden de-

P.- Vos heu sentit enga-
nats o manipulats pel Batle, tal
com s'hi senten els actua|s
components del Grup Mixt?

R.- La única cosa que
puc dir és que aquests Regi-
dors han tengut Ia mateixa in-
formació que jo i estaven al
corrent de tot perquè també
han participat en totes les de-
cissions com a responsables
de les seves respectives
àrees. M'han estranyat moft
les seves declaracions.
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ElPSM
sol.licita
lanormalització
delgovem
municipal

Redacció

Joan Castanyer, regidor
del PSM, demanà en el darrer
Pte que, tant Ia Comissió de
Govem com tes Comissions
Informatives, es regulin. Des
del pas al Grup Mixt de qua-
tre regidors d'Unió Mallorqui-
na, Ia dimissió d'un d'ells, i
l'entrada de Uucia Otíver com
a regidora de Ia llista d'UM, te
composició dels organs
coLtegiats que informen, de-
cideixen, i duen propostes
endavant, no està darificada.

La Comissió de Govem,
fins ara formada per mem-
bres del grup majoritari \ pels
del PP, darrerament es reu-
neix poc i des de Ia crisi mu-
nicipal no ho ha fet en cap
ocasió. Aquest organ és el
que govema i pren decis-
sions. Aixi, segons ens explh
Quen els regidors del PSM,
ara no es fa pràcticament res,
i no se sap ben bé qui tira
endavant.

Per artra part, tes Comis-
sions hiformatives tenen una
formació irreguter. Aquestes
han d'estar compostes per
membres de tofs els grups
polítics representats a l'Ajun-
tament. En eltes s'informa, i
cada partit pot opinar sobre
un tema o artre aportant Ia
seva idea, sense que això si-
gui vinculant. El grup minori-
tari socialista està preocupat
perquè ara a les reunions hi
assisteix més gent que mai;
no es sap qui és el president
de les comissions de Curtura,
ni d'Urbanisme, i no es res-
pecta el nombre de represen-
tantsdelspartits.

Teòricament a les comis-
sions hi hauria d'haver un
president més els represen-
tants de cada grup. El PSM
demanà al Batle que fes el
possible per regularitzar Ia si-
tuació per tal de solucionar
aquesta situació caòtica.
D'aquesta manera es clarifi-
carà l'actuació de tots els
membres de Ia Corporació,
es sabrà qui és l'oposició i
qui són els grups que gover-
nen, i a l'hora d'informar i de-
cidir podran saber a qui s'han
d'adreçar per fer tes sugge-
rèndes.

Sobretot, altò que més
preocupa al PSM és que
l'Ajuntament funcioni i tomi a
Ia seva regulantat reunions
periòdiques per informar, i
reunions de b Comissió de
Govem per decidir, ja que
tots els temes municipals,
petits i grans estan dins el
tinter,iatinterjaM3Ssa.

uVeu de Sóller" Ii regalarà una placa commemorativa

Miquel Aguiló Moya "Llauner", celebra enguany
els50anyscomavenedordediaris

Miquel Aguiló Moya té 67 anys, i en fa 50 que
reparteix diaris. Començà amb l'Almudaina i ha
continuat amb Ultima Hora, Sóller, Actividad, Co-
rreo de Mallorca, Destino, Vida Deportiva, Semana
Deportiva, Diario de Mallorca, Hoja del Lunes i, fi-
nalment, Veu de Sóller.

El veterà venedor de duris és un personatge inseparable de ta vkte
quotidianasollerica.

Tomeu Rosselló
Jaume Casasnovas

GabríelMercè

Pregunta.- Després de
tants d'anys de repartir diaris,
deu tenir mortes anècdotes...!

Resposta.- I tantes. Re-
cord que repartia el diari en
bicicleta pel Port, Fornalutx,
Biniaraix i Sóller, i també feia
el Puig Major passant per
Montnàber, i un bon dia el
camió dels militars em va tirar
enl'aire...

P.- Quantes vegades has
estatalaclínica?

R.- Mai. Una vegada me
vaig rompre una cama, però
no vaig anara Ia clínica.

P.- Has tengut molta sort,
idò. Tenc entès que ets poli-
glota...

R.- / és ben verí Parí
anglès, francès, italià, ale-

many, imut!
P.- Tenim entès que esta-

res un grapat d'anys sense
parlar...

R.- Si. Un dia vaig anar a
robar figues i l'amo m'hi va
trobar. DeI retgiró, vaig estar
cincanyssensepariar.

P.- I com recuperares Ia
veu?

R.- El metge Fernández
ViIa me va curar punyint dins
Ia gargamella amb un ferro.

P.- També va ser el proto-
tipus solleric d'home- volador.
Avui les ales delta queden
antiquades pel nostre amic
Miquel. Com va ser això?

R.- Devers els anys 50
vaig voler fer Ia prova de vo-
lar. Vaig pujar als porxos de
ca-nostra, vaig obrir un parai-
gües i me vaig tirar per avall.
La magrana que em vaig p&-
garja Ia vos podeu imaginar. I
això que només me vaig fer

Ha estat motiu de diverses pintures, com Ia que
hi ha al Museu del Casal de Cultura amb un manat
de diaris sota el braç, i també d'un bust fet per l'es-
cultor solleric Eugenio. També ha fet de ferrer a
Can Perius, a Can Toni de Bunyola, i a Can Pe-
re-Antoni Ferrer. I de llauner.

qualquecop!
P.- Has festejat mai, Mi-

quel?
R.- Si. Quan era jove ana-

va pels Montreals a encalçar
qualquenina, perjugar.

P.-1 a quines altres coses
jugues?

R.- A tennis. Icamín!
P.- Com és que anares a

escola a tots els col.legis de
Sóller?

R.- D'al.lot vaig anar als
frares del baverall, al Con-
vent, a Can Cremat i a les
monges del Convent. De to-
tes m'engegaren per bon
al.lot...

P.- Quès és allò que
t'agrada més de les dones?

R.- Parlar amb elles.
Quan tenc oportunitat de par-
lar amb una dona, ja estic sa-
tisfet.

P.- Quines t'agraden
més: les solleriques o les es-
trangeres?

R.- Totes!
P.-Jovesovelles?

mei que comprar-lo. També
és un gran col.laborador de Ia
Policia, perquè a vegades di-
rigeixDx el trànsit al semàfor,
davant Can Torrens. Quina
ha estat Ia propina més gros-
saquet'handonat?

R.- MiI pessetes. Va ser
un americà de Puerto Rico. Li
vaig vendre un diari per dues
pessetes, ime 'n va donarmil.

P.- Quin és el lloc més
llunyquehasanat?

R.- A Manacort
P.- No has sortit mai de

s'illa, idòl
R.- Si. He anat a s'llleta

enbarca.
P.- Saps nedar?
R.- Un dia me vaig tirar

dins un safareig sense sa-
ber-ne, i vaig estar nedant
quatre hores! A força de cri-
dar m'arribaren a sentir i me
tregueren.

P.- Sabem que col.lec-
ciones mortes coses...

R.- Col.leccion clavers. En
tenc més de 500. També

tenc tres quilos de monedes.
I segells, emblemes, autò-
grafs...

P.- I quins autògrafs
tens?

R.- Na Maria Félix, en
Machi'n, n'Estrellita Castro,
ImperíoArgentina, id'artres.

P.- També tens diapositi-
veseròtiques?

R.- Jo vaig ser un dels in-
troductors d'aquests produc-
tes a Sóller, devers els anys
60. Potser encara recordareu
aquelles maquinetes que es
posaven a contrallum i hi ha-
viafotosdedins.

P.- Quin programa de te-
levisió t'agrada més?

R.- "EIPrecioJusto'
P.-1 quinapel.lícula?
R.- "Los mejores años de

nuestra vida"
P.- Quina jomada de feina

tens?
R.- Cada dia de les 6 a

lesdues.
P.- Quants diaris vens

cadadia?
R.-200DiarisdeMalkjrca
P.-IVeusdeSoller?
R.- Centvint-i<;inc.
P.- T'agradaria anar a

Amèrica?
R.- A Bones Aires. Hi tenc

un oncle que nom Pedro
Maura. Era perruquer den Pe-
ron.

EnMiquel"Uauner"teanecdotessaborosespercontar.MaihasortitdeMalk>rca.peroliagradariaanara
BonesAlres.

R.- Jo faig cas a tothom...
P.- Dins Ia teva trajectòria

com a venedor de diaris,
t'has vist mai amb dificultats
pervendreundiari?

R.- Si, però el meu estil és
insistir.

P.- Es veritat. Si algú està
aturat al semàfor, Ii tira el diari
dins el cotxe, i no té altre re-
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FufbollllDivisió

Ladirectivasortida, hadeclarat un dèficitd'un milió i mig

Miquel Colom, proclamat nou
president del C.F. Sóller

ToniOliver

Una autèntica bassa d'oli,
va resultar l'assemblea del
passat divendres, a Can Dulce.
Ja han passat a millor vida, les
tumuKuoses reunions, plenes
de inútils discusions e incon-
gruències a dojo. Sortosament,
sembte que s'ha civilrtzat el
món del futbol i això es notà
ferm a l'assemblea de fa vuit
dies.

Un dèficit que no asusta

La directiva dimisbnària,
donà comptes. En el capítol
d'entrades, s'arriba als 5 mi-
lions. Les sortides, a 5,2, al que
s'ha d'afegir, unes deutes
pendents a jugadors i entre-
nador de 1,3 milions. Total milió
i mig, que per les xifres que es
manegen avui, és perfecta-
mentsoportable.

Relleuprevist

A continuació, i després de
que Ia directiva presidida per
Burgos, presentés Ia seva di-
misió, pujà a Ia tarima, Ia nova
directiva, encapçalada per Mi-
quel Colom, que requerí aixi-
mateix, Ia presència en Ia ma-
teixa dels directius dimitits. Co-
lom, realitzà un breu parla-
ment, fent constar que arriben
amb molta il.lusió, i que l'objec-
tiu és mantenir dignament al
Sóller a Categoria Nacional.

El nou pressupost

El tresorer de Ia nova junta,
el jove ¡ dinàmic Ramón Colom,
digué el pressupost 89-90, que
serà de 8,8 milions, quantitat
notablement més elevada del
recaptat l'any anterior, si bé
aquí hi han incloses les parti-

des pendents de pagament
d'aquestany.

Per finalitzar, agafà Ia pa-
raula Juan Brugos, vice-presi-
dent adjunt a Ia presidència,
que digué en primer lloc, que
tots els membres de Ia nova
directiva, han estat els primer
en inscriurer-se com a socis.
Un exemple que mereix el re-
colzament generalitzat. Ens
anuncià Brugos, de Ia immi-
nent creació d'una escola de
futbol a Ia nostra VaII, amb el
suport del Consell Insular.
Igualment, s'ha aconseguit un
esponsar, SYP, que pagarà
tres-centes cinquanta mil pes-
setes. Es confia igualment, que
l'Ajuntament, pugui subven-
cionar els sempre costosos
desplaçaments, que recordem,
aquest any, es redueixen a sis,
tresperilla.

Enguany, futbol matinal

La fatalitat de coincidir Ia
gran majoria de partits amb els

que jugarà el Mallorca en "Es
FortT, farà que en una sèrie
d'encontres, quan el Mallorca
rebi a equips especialment
atractius, es juguin a les 11,30
del matí a Can Maiol. Per co-
mençar, el 24 setembre (el
Madrid a ciutat), i el 1 d'octu-
bre (el Barça), el Sóller jugui a
migdia davant Felanitx i Port-
many. I així quan al "Luis Sitjar"
en vegin visitats per At. Ma-
drid, València, Bitoao, etc. etc.
També ho faràn Ia majoria de
clubs de Ia categoria.

Unabassad'oli

Lo dit, una assemblea
exemplar en molts d'aspectes.
Constructiva, equilibrada i amb
molt de seny per totes parts.
Esperem que cara al futur, Ia
lliçó hagui estat assimilada.

Comença una nova etapa
pel futbol solleric, i es de desit-
jar positiva en tots els aspec-
tes. Tot fa semblar que així se-
rà.

El nou màxim mandatari, ens ofereix les primeres impresions,
en exclusiva per "Veu.de Sóller"

M. Colom: "Salvar Ia categoria, i
quedar sense deutes, son les nostres
metes per aquest any"

ToniOliver

Just finalitzada l'assem-
blea, hem vcrtgut conèixer les
primeres impresions del nou
president, Miquel Colom, un
home plenament conscient
de Ia tasca que U espera. Mi-
quel Cotom, 58 anys, té ja una
ttarga experiència en el món
del futbol. Ja va ser directiu fa
més de trenta anys, en l'èpo-
caNavarro:

-Efectivament. Era Ia
temporada 57-58, i guard uns
records imborrabtes, quan
aconseguirem Ia "Copa Uru-
guay", amb els inoblidables
Pocholo, Bombita, Duel, Cer-
dó, etc. Aleshores, Jo era vi-
ce-tresorer.

-I en el 89, president...
-La veritat és que ni Jo

mateix m'ho esperava. Havia
entrat per col.laborar, pera
m'he elegiren a mí, per ser el

més veterà. Be, en realitat,
treballem tots en equip, i el
càrrec, és més bé, circuns-
tancial.

-Com veus Ia situació del
club,aramateix?

-Econòmicament, si tot va
com esperem podem treure
bé el caragol. Es primordial
que els resuftats acompanyin,
l'afició vol veure guanyar. De-
portivament, estem fent ges-
tions ja avançades, per incor-
porar dos o tres jugadors
més, que ens garantitzin una
positiva marxa esportiva.

-L'objectiu, saUvar Ia cate-
goria...

-Bàsicament, sí. Quedar
sense deutes, i deixar l'equip
a categoria nacional, son els
nostresreptes.

-EIs ex<lirectius, comptau
ambells?

-Si, Ja ho crec. Han fet
morta feina, i en seguiran fent.
Burgos, Marroig, Bestard, i

Joan Arbona üuvenitt), segui-
rán al nostre costat, en total,
serem uns quinze directius.
La setmana que ve, ferem
púbUca&Hista.

-Que voldries dir en es-
pecial, en aquest primer con-
tacte amb el públic sdteric?

-Demanaria de tot cor, un
recc4zament decidit de l'afi-
ció. Que no ens abandonin en
els moments difícils. I que per
favor, que ningú es molesti,
però que Can Maiol no sembli
una representació d'òpera en
dia de partit. També és del tot
bàsic, tenir èxit en Ia cam-
panya de socis. L'artre dia
comentava el president del
LJoseta, que hi ha vint senyors
que posen vint mil duros a
fons perdut. Jo no deman
tant, pero si que ens ajudin
tot el que puguin per bé del
club que tots estimem. Ne-
cessitem un mínim de 300
socis.

CA'S CURIAL
PIPKIC<^Cr ltlNO*^>O

PLANTAS ~
INSECTICIDAS Y ABONOS s

C/. Capitán Angelots num. 7 °
Teléf.631607 £'
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BAUZA-6 SOLLER

CALZADOS PETIS
GRAN SURTIDO

CABALLERO - SENORA - NINOS
VERANO

PuertoSóller- lolefono63 1178

ANTIGÜEDADES

ANTONI DE SA COMA
(JERONlBlSBAL)

COMPRA TODA CLASE OBJETOS ANTIGUOS
Teléfono 630865
C/. Vicario Pastor, 9

PAGOS AL CONTADO

VIDEOCLUB

CBtf**
C/.CristobalColon,s/n

(Frente Mercado)
SOLLER(MALLORCA)

r4A?^

*>*i i3E>
C.Bauz i ,15

TeI. 63 04 69 ^r*

SOLLER f'

OBJECTES DE REGAL
CERÀMIQUES

LLISTES DE NOCES

Festes de
SantBartomeu

"Ia Caixa" s'uneix
a Ia vostra alegria

CAIXA DE PENSIONS

"laCaixa77
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FutbolItlDivisió

0-0 Positius detalls a dins Victòria del
equip que entrena Timoner

Un Sóller-Poblense, el 24,
com a pròleg d'un campionat
de lliga apassionant

Toni OKver

Partit amb mott d'ali-
cients, el que jugaran dijous
vinent, a les vuit i mitja dè
l'horabaixa, els conjunts del
Sóller i Poblense, a deu dies
justs del començament
d'una lliga que es presenta
mott oberta, i amb moltes in-
cògnites, per Ia gran qganti-
tat d'equips que debuten
aquest any a Ia categoria.

B partit de Sant Barto-
meu, és ple d'alicients per
l'aficionat. Per una part el ri-
val, set anys a Segona B,
amb l'aureola d'equip clara-
mentpunter.

Un conjunt el blau<yana
que té l'obligació d'estar en-
tre els favorits pel títol.

Per altrè costat, el C.F.
Sóller presentarà a quatre o
cinc novetats: els Ja cone-
guts Alfonso, i Nova, junta-

ment amb Verdú, Romero i
possiblement Vidal.

Sense cap dubte, aquest
Sóller-Poblense, serà un dels
plats forts de les festes del
patró.

Bonpartitdefensiu
dinsVictòria

Empat sense gds, i una
mott bona tasca col.lectiva
del equip de Timoner. Tant
Bernat com Toni, perfectes a
Ia porteria, el mateix que el
sistema defensiu, integrat
per Bestard, Alfonso, Nadal i
CoII, amb l'ajut de Verdú. La
mitja treballa bé, i tal volta el
més fluix va ser l'atac, que
caldràmillorar.

En definitiva, un assaig
positiu, amb un resultat que
millorà al de l'any passat, en
el mateix mes d'agost, on el
Victòria es va imposar per Ia
mínima.

SaglosadenTomeuet

Un president que sap fer números
S'assemblea va arribar
i també sa calor aufegada
janohlvaJgpoderanar
però se que va ser molt equilibrada

Sa nova directiva actuarà
amb mott de coneixement
ja que tenen un president
que es números sap fer quadrar

Anam magresdejugadors
no i hauriad'haver le.sions
ni tampoc gaires expulsions
si votem be salvar-nos

Anarem a sa presentació
quediHunsesvafer
ijovoshocomptaré
en sortir sa propera edkx>

.
•

*

Faltaren els nous, perdiferens
motius

ll.lusió a carretades, a Ia
presentació del C.F. Sóller

ToniOliver

Amb una nova directiva i
entrenador, les plantilles del
C.F. Sóller es presentaren en
públic, aquest dilluns a Can
Maid. Hi havía expectació,
però faltaren els nous fitxat-
ges, tots ells per motius justi-
ficats. Nova és de permís. Al-
fons, tenia un casament, i fal-
taven uns tràmits petits per-
què el lateral Verdú (Mallorca
At.) i Romero (Cide), un da-
vanter golejador de 19 anys,
fòssin oficiaknent del Sóller.
També hi ha possibilitats
d'incorporar a Vidal del Mon-
tuiri, mitja punta, un altre bon
reforç.

Emocionant discurs del
presídentColom

Després d'èsser presen-
tats els jugadors del equips
inferiors i del Sóller, prengue-
ren Ia paraula el nou presi-

Petanca

dent, Miquel Colom, que ens
llargà un discurset, que els
més brillants oradors polítics
del país, haguessin firmat.
Miquel Colom ens recordà el
que ha significat per ell el
club al llarg de tota Ia seva
vida, i demanà l'ajut de tots
en Ia nova etapa a punt d'ini-
ciar-se.

. Per Ia seva part, Biel Ti-
monar, parià clar i català. Va
dir que els jugadors es bui-
darien per defensar els co-
lors del Sóller, i que els ta-
rongers, donarien un bon
fruit aquest any, referint-se al
planter.

Finalment, el capità Mi-
quel Nadal, va desitjar un
bon any difícil, per l'augrrient
de potencial de Ia majoria
d'equips.

En definitiva, un acte ben
organitzat, seguit amb ex-
pectaciópertots.

Finalment, hi haguè un
partidet, com ja és habitual
enaquestcasos.

El C.P. Sóller, guanyador de Ia
"Diada de Sant Bartomeu"

Toni Rullan

La tripleta del C.P. Sóller,
formada por Miquel Frontera,
ToIo Timoner i Miquel Darder,
es proclamà brillant guanya-
dora de Ia Diada de Sant Bar-
tomeu, que organitzà el C.P.
Unió de Sóller, a continuación
es clasificaren: 2' Santa Marta,
3* Punta Verde i 4' Son Qade-
ra.

Primer de Ia consolació
per Mdinar-Turó i segon lloc
perelLJama.

En Ia categoria femenina
Io més destacat d'aquesta
Diada ha estat Ia final de Ia
consolació que Ia jugaren
dues tripletes del C.P. Unió de
Sóller, proclamant-se campio-
na Ia formada per Paula
Ruflan, Juana Castilb i Fran-
ciscaCalero.

Diumenge,"Diada
puntuable del C.P. Sóller"

Per el proper diumenge
està prevista que es jugui Ia
"Diada puntuable" que orga-
nitza el C.P. Sóller, i que serà
una de les darreres oportuni-
tats en que contaran alguns
jugadors de aconseguir els
punts que Ii puguin faltar per
tenir plaça asegurada en al-
guns tomeig d'importancia re-
levant.

La competició començarà
diumenge dia 20 a les 9 hores
i es jugarà a les pistes del
C.P.Sóller.

La organització d'aquesta
Diada donarà premis a les
quatre primeres tripletes de Ia
general i a les dues primeres
de Ia repesca així com Copa
per el club que es proclami
campió.

Ciclisme

AlfonsBtonco,guanyadordel'ediciodelsetanta-nou.

Passat-demà, l'esperada "XXIII
Ruta Turística Ciutat de Sóller" -
Gran Premi Hotel Edén

Joan

A les nou del matí del vi-
nent diumenge, dia vint, està
prevista Ia sortida de Ia vinti-
dosena edició de Ia "Ruta Tu-
rística Ciutat de Sóller", una
de les "Clàssiques" del Ca-
lendari Ciclista Illenc, consi-
derada com una de les més
dures i més ben pagades de
les Balears, organitzada des
de Ia seva creació, l'any sei-
xanta-set, per el Club Ciclista
"Defensora Sollerense".

El patrocini corre aquesta
vegada a càrrec del Consell
Insular de Mallorca i l'Ajunta-
ment de Sóller, comptant
amb el suport especial de
l'Hostal Es Port del Port de
Sóller.

Com cada any el Gran
Premi i el Jersei de LJder està

patrocinat per l'Hotel Edén, J<i
el Premi de Muntanya per
"Atalaya-Club", i es compte
amb Ia col.laboració dels Ho-
tels del Port de Sóller, Amics
del C.C.D.S., U.G.T., Creu Ro-
ja de Sóller, Transports C.
Sastre, Guàrdia Civil, Policia
Municipal, Policia de Trànsit i
G.A.C. (Grup d'Ajuda Ciuta-
dana).

L'itinerari serà el següent:
Hotel Edén (Port de Sóller) -
Ca'n Repic (Sóller) - Port de
Sóller - Sa Talaia - Port de
Sóller, recoregut al que es
donaran sis vottes completes,
acabant a Ia setena baixada
al Port de Sóller, davant l'Ho-
tel Edén, aquí a on es farà el
lliuramentdepremis.

A cada pas del ciclistes
per davant "Atalaya-Club" es
puntuarà pel Gran Premi de
Muntanya.

Futbolalevi

Convocatòria
Joan-Antoni

Es fa saber a tots els nous nins que tinguin 11 anys o ete
façin a partir del mes d'octubre, que estiguin interessats en
jugar a futbol, es posin en contacte amb l'entrenador Albert
Hauf, o amb qualsevol membre de Ia Junta Directiva del Fut-
bdBase.PeraprepararlafitxaésnecessariportarelD.N.I.

PIZZEWA CA'N PEP MOSSO
BAR PALMERAS

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

MEMPHIS
ES...
Restaurante

^P^O t̂^»
COCINA MALLORQUINA

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y CARNES FRESCAS

C/. Jaime Torrens, / 6 - TeI. 63 26 55 - Puerto de Sóller

BISUTERIA
OBJECTESDEREGAL

BOLSOS

Capritxos
SoLluno, 5- Telefon630907

07 lOOSOLLER (Mollorcol

y^fWM^
REBAIXES

MERCERIA
LLANES

IGÈNERESDEPUNT

CARRERBONANY,6
Tel.633837.SOUER

NUEVOS

*LAMPARAS
*APLIQUES

TODO EN

ILUMINACION

Bartolomé
Pomar

LUNA, 78. * TeI. 63 03 39. SOLLER (Mallorca)
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AHetisme

Classificacions X Cursa Popular Ciutat de Sóller
-GENERAL-

1.GutenFerreffCtopo^emps 29'29"
2.VcencWWongaiPotopa; 29'31"
3.JoaquimAguterfCfepo/ 29'40"
4.AngeJHemandez(C3fo8; 29'48"
5.Femftomao(CaMa) 29'54"
Q.tomnQaóifrdependenV 30'09"
7.PereCates(temesj 30'20"
8.Gasparuegorio^smes/ 30'25"
9.Cri$tofoiCastener̂ rato&*renseJ.. 30'32"

10.FrancescArbona^cufoSufefense; 30'38"
11.V*nt'Novofutmpo/ 30'58"
t2taHLgripR*fthmwj »'59"
13. Josep-UuisRincón (CaMa} 31'28"
14.MatiusSabtefranpa; 31'40"
15.AntonlUabfes^wca; 31'45"
iï.fíamtàtwrfííCaMà) 32'18"
17.ArtoriCamona^*np3/ 32'28"
18.MaleuMoriafMpenafen// 32'30"
W.MttQdm(CtcubSotaense) 32'33"
20.ManuelMarineifacub&*rense; 32'44"
21.GregoriVtaarotf*iw; 32'49"
22.SebasteAdrover(Q^-fEtaty 32'54"
8MvM*f%ub&fcm4 32'56"
24.UufeOrtega(ft*nfa; 32'56"
&fuMm(CKubSotoense) 33'06"
Zo.UKMuH(CaMa) 3232"
27.LeoVaiDeiBriî caJ 33'39"
28.Joan-J.Anquemai(F4wfes; 33'46"
%.totpPoHi(CKuk>Sotosnse) 33'52"
X.JoanSamp*o^*nĵ  33'58"
M.UoiHiSuga(aa*>Soteme) 34'04"
32FrarascJnenbez0R9Ww; 34'06"
ftCateVkH0xtyffrin0 34'14"
UManHai(hdependent) 34'14"
:55.M.-AngelFajooAcub&to-eraey 34'21"
36.Josep-LkJsEsprer̂ Oi7po; 34'24"
37.PeterKembach(Afemanya; 34'34"
38.Fmcesc-V.rfera0Wn# 34'48"
&S*&ViumfCKubSotoense) 34'56"
WMxMutoei(Opa-Fetoto). 35'03"
U.fmUg*@n*>Sotosnse) 35'04"
42.rfancescOuadrado0R#nœ/ 35'22"
43.MariaNcdasfCfcpq; 35'2ff'
44.Josep4d.Satogo^*ty 35'38"
4S.QnttMm(CraJoSoterense) ! 35'42"
4ftUekm>Espinott̂ 0ttg 35'48"
47.ManfredMutef̂ taan8/ 3555"
48.MiquelMartinez(Fwjw*s; 36'01"
49.AntoniFebfefiLa&fe-Ateacc .̂ 36'04"
50.JosepLopezfabes; 36'16"
51.PaeMajra0odegauher} 36'21"
52.JaumeNoguera(nzte/ 36'21"
X.MmGmt(CiKxi)Soteense) 36'33"
54.Mk^Amengua^Poferça; 36'40"
55.BonaverturaHemandezra.&3toense/. 36'52"
56.JaumeMore^acító*snse; 36'52"
57.Josep .̂Matinez/n3taJ 37'13"

" ̂  "••;:*, . uwfaíflrçwV.
jg* í«t*a ste Stti<

^N, r 'M«! i;i>i:

'• ,̂ ,'.

Guillem Ferrer, guanyadorabsolut

5&.M&tixo(MependmQ..:. 37'32"
59.JoanGarcia^Cfopo; 37'54"
60.BematSantanderfflafenfa; 37'57"
61.MascreOSver^anfaj 38'00"
62.JosepDBZiBoafegBOfter; 38'01"
63.JeanSaritot̂ F/anfa;. 38'05"
64.FrancescLotopo*S*ensej 38'32"
65.DomenecLopez *̂npa; 38'39"
66.VaraechErte(tofep6roWJ 38'43"
67.GKfcdrttM0ripndsn0 38'59"
68.FrancescJinene2^oEr; 39'04"
69.JosepRoden8S^UB/.Ovef-S*r; 39'17"
70.Jean-ManeDeteboisfSaoca; 40'12"
nJcrnètJMraz^Étar; 40'20"
72.GasparFteta^ücítoonj 40'39"
73.GJemMonteauffiKfq) 40'40"
74.DannBennassar^anpa/ 41'03"
75.AndreTNofere^aica; 41'08"
7ffESenneMaes r̂a|. • 41'35"
ÏÏ.DentKtfàfrdtpenctot) 41'50"
78,PadSctouppeiMperaW; 41'55"
79.XMfeUtt$*4 42'05"
80.PiefreSamacofe^anfaj. 42'05"
81.DamaRexachfrtsmesj 42'17"
82.AndreuRamis^smes,l. : 42'17"
83.EmmanueCuartiFOTfa;. 42'19"
M.CafesVm(lndependent) 42'21"
8S.RBmúnkMh^toM^ 42'26"
86.FrancescBote^ate; 42'28"
Sl.MlieM((lndependenti 42'28"
88:Antoni-R.MunariFwipufes; 42'28"
89.Jo»AntomFefnandezí$*r; 42'28"
90.WBEngelBates f̂ieoK3/ 42'51"
91Joan-AntoriC8stateAs'.<>etf 45'52"
92.DavkJCasa^anfa; 43'02"

93.MiquelCarmanofWepen*̂  43'07"
94.JosepEstode$^&Jfef; 43'07"
95.GerardPardrifW^eraten/;. 43'07"
96.̂ nasiMartlfurcub&*feree; 43'12"
97.PereCanovas(Wpufes; 43'41"
98.MasaeMaceamfnanfa/ 44'02"
99.JadArias(/n*pefluW;. 44'19"

100.FederiœCondefW^en*n/;. 44'22"
101.AntoniCaparrós^c^e«fe7íj ...,44'25"
102.LkwncBotepeufoSOfeense; 44'38"
m.CatemUcom(GimnàsSportQub) 45'07"
104.AlainGufe^anca; 45'11"
105.JoanPerelfci'/rabpen*;/; 45'40"
106.MAngelFemandez^dspend9^ '. 45'55"
t07.NMM f̂BoJbMNrM4l 46'02"
108.GinesFar^&*rj 46'06"
109.MarianaGarcia^C%»j 46'08"
110.DerotroPort*prfaobfej €19"
111.JoanCascante^p*s; 46'26"
112.JoselinMassianfn-anfa; 46'31"
113.MHMMMfeftKfôxríOty 46'37"
114.JosepCollfPcteca;. 47'14"
115.F*pColiFOTpa; 47'37"
116.JaumeCotomfSî  47'45"
117.JosepAdroveff*M^ewfen// 47'54"
118.krmaFemandez (Fgues) 48'15"
tffi,AntaniMî Mm^ 48'29"
120.AntonlUmberti'&*r; 48'38"
121.WaKerDemolfA^3/eraJ 48'49"
122.Mqudteem$*r; 49'03"
12i.uxiaMao(hdependent) 49'12"
124.FrancescBuqueresi8a:ce*ra/ 49'36"
125.AvelVidal̂ i>ajbSbto-enseJ : 49'39"
126.R.Meysmans^%rane; 51'40"
127.PauDavkJCardelliWnaj 52'39"

Iolanda Martínez, primera infantil

Cristòfol Castaner, primer sollenc

128.Joan .̂LJobetiS*r; 52'52"
129.RafelPuigfS*fJ 52'52"
130.J.D.V*rt̂ anpi) 53'16"
131.JeanFtore^anfa;. 53'16"
132.SuenDemesmakefffl̂ caj. 53'16"
133J*toKmm0tyb0 53'33"
134.ManaPakw^ftr; 53'38"
135.JoanSegura/Fcues; 55'31"
136.Ar̂ Uroca(MperoW; 55'31"
137.PykaDetferfiAteman>a; 57'01"
138.JoarH).Cortesi'aa*&*rense/ 1W56"

-CURSAINFANTIL-
MMpMHMIMCMHI
1.Joan-P.GarciafGfcpoj
2.VfctorQuefoGarces /̂ncfependsni;
3.JordlCakx^e^k^cerafen/j
4.&imOMx(lndependent)

Benjsnw>sFenKnins
1.WMarthezPereda^dspEW*ni)
2.FrancoeJutelRcaveifYanca;
3.UucaMagranefi'W^wwfei)/J
4.RaquelNicotesRamrezfCfepo;

AtevinsMssctans
I.Joan-J.AmaósfUüTíDoj
2. Josep Sampetro (Poiençaj
3.ComePinchart̂ anpaj
4.JosepUorencCafdel̂ Denufen/;

AkmsFemems
f.kfcKkNwtaßMil
2. Mana-DotocsFemàndez (Mependent)
3.teabelVWonga^atenpa;
4.MriamVa t̂inJordaitafepffMWy

lnfantilsMasdlins
l/JosepCÉK^Unmŝ pdKj
2.JesusOegoMartinezfWpofes;
aMoriMirihezjn*n̂
4JHu8GtaezSta f̂tttej

lntantisfememns
1 .k^andaMartinez î>cufoSoferensej
2. Mariâ amen Fareto (Otimpo)
3.NoraVateninJorda (hdependent|
4.MmrMriMMmfhatpmota0

Caterina Akx>ver, primera classificada de
lageneral

CHAPA Y PINTURA

TONI GUASP
s C/. Cuadrado, 6

Telefono 63 34 92 - SOLLER

ANTIGUITATS

.

COMPRA-VENDADE
MOBlES, CERAMICA, PINTURESITOTA CLASE D'OBJECTES

RESTAURACIODE MOBlES

CarrerdelaKosa, 3- TeIf. 632873. SOLLER|Mallorca)

DESITJA
A TOTS ELS SOLLERICS

UNES FESTES VENTUROSES

MARCUS
Carpintería
ymuebles

CampLlarg
Teléf.630281

Gelateria
CAN PAU

GRANIZADOS
LECHEPREPARADA

Plaza Constitución
SOUER

AntoniaSegul
Depilación
Pedicura
Manicura
Masajes

Limpiezas

INSTALAClONESY
REPARACIONESELEaRICAS

CAMBIEAL220V.

ElecLro|
PkuoAntonk>Maura, 10

T^efano>632946
Triéfonopartkutari
632976y632926
SOUER(MaHarca)

PeluquenaMARGARTTA
njNISE3f

Ticket ¡oven: 25% descuento en tintes y
permanentes

Horario: de 9 a 1 y de 4 a 7

POSTRES

frIarroig
PASTISSERU

CarrerdelaRosa, 3(Soller)- TeI. 63 /973

CA'N TONI RELV
(Comercial Antonio Castañer)

Calle Luna, 27 - TeIs. 630424 - 630215

L oza - Cris tal - Porcetana - Hules - Cerámica decorativa - Objetos para regalo
Aluminio - Plásticos - Cubertería - Material cocina - Figuras para Belenes -

Marcos - Cristalerías - Vajillas - Vidrio - Imágenes religiosas, etc....
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Clara victòriad'en Guillem Ferrer a Ia Cursa Popular Ciutat de Sóller

La sollerica Caterina Alcover fou Ia primera dona classificada
Joan

Cent cinquanta-set partici-
pants a Ia Cursa Popular Ciutat
de Sóller, entre ells bastants
d'estrangers (francesos, bel-
gues i alemanys) i representants
dels clubs Penalver, Qimpo,
Pollença, CaMa, Hermes, Me-
norca, Opel-Felanitx, Fidípides,
Palma, Ueida, La SaIIe de Ma-
nacor, Mediterrani, Barcelona,
Figues, Falcies i Bodega Giver,
sense oblidar l'entitat organitza-
dora, el "Circulo Sollerense", i
moltsd'independents.

La sortida es fa a ritme molt
fort, quedant en cap un grup
d'uns vint esportistes entre els

Cent trenta-vuit atletes, dels cent cin-
quanta-set que varen sortir, varen aconse-
guir finalitzar Ia desena edició de Ia Popular
Ciutat de Sóller, disputada el passat diu-
menge, amb temperatures bastant altes, i
amb una organització quasi perfecta.

lmpresionant, aplaudida e inesperada

fou Ia cursa del company Cristòfol Castan-
yer, primer solleric classificat, tercer junior i
novè de Ia general, amb un temps de
30'32".

Així com esplèndida l'actuació de na Ca-
ti Alcover, del Gimnàs Sport Club, primera
senior i primera al.lota classificada, seguida,

dins Ia categoria senior, per Ia també solle-
rica Maria Dolors Rodríguez.

A destacar igualmente l'esperat triomf
de na Iolanda Martínez dins Ia categoria
d'infantils femenins, i Ia nota de color que
varen posar el Grup Teatral UEC d'Oleza de
Montserrat amb.la seva participació.

que es troben els sollerics Pe-
re-J. CoII, Uorenç Seguí, Cristò-
fol Cataner i Francesc Arbona.

En el pas pel primer quilò-
metre (prop del Pont d'en Baro-
na) el temps emprat era de
3'05".

En Guillem Ferrer (que des-
prés seria el guanyador de Ia
prova) pega una estirada da-

munt el Pont d'en Barona xa-
pant-se el grup de cap en dos,
quedant els quatre sollerics dins
el segon.

En el pas per L'Horta en Pe-
re-J. CoII afluixa un poc el ritme
quedant despenjat del segon
grup.

En Uorenç Seguí (un dels
homes que esperàvem veure

ANUNCIS CLASSIFICATS
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VENC TAULA DE SURF, Tfin-
ta-2'9S" i dues veles Tvteylpry" de
7,20 m. i. T-21" de 5 m. TeI.
63.01.95.

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

COMPRAM MOBLES i quateevol
altra cosa rústica o antiga. Pagam
al comptat. Antiguitats Antoni de
Sa Coma fJeroni Bisbal). Carrer
del Vicari Pastor, 9. TeI. 63.08.65 i
63.07.68.

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

SE TRASPASA LOCAL COMER-
CUVL 'CA'N ALTES'. Informes
FINCASCABOT. TeI. 63.38.43.

SE VENDE SEAT 127. Matrícula
PM-G. TeI. 63.25.30. Horario: de 20
a23h.

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

SE NECESFTAN APRENDICES Y
OFICIALES de panadería, mfor-
mes: Panificadora SoUerense. TeI.
63.05.51.

SE ALQUILA APARTAMENTO en
el Pto. de SóUer. TeI. 63.09.97.

NUEVA DECORACION
LAME

AMBIENT
OR MUSICA
E AGRADABLE

ABIER TO CADA NOCHE

arribar dins els cinc primers)
comença a tenir flats per Ia Ro-
ca Roja, perdent el contacte
amb el segon grup en el pas per
SaTorre.

En Cristòfol i en Francesc
volten en el Port amb un temps
de 14'45", incrementant aquí el
ritme i començant a deixar gent.

Davant l'Hotel Edén en Cris-
tòfol parteix amb en Cartes i en
Gaspar Gregorio, deixant en
XescArbona.

En el pas per l'Horta en Car-
tes i en Gregorio aconsegueixen
deixar a n'en Tòfol, mentres en
Xesc Arbona i en Pere-J. CdI
van recuperantterreny.

En el Pont d'en Barona en
Xesc aconsegueix conectar
amb en Cristòfol anant junts fins
en el creuer de Ia Plaça d'Amé-
rica, a on en Tòfol toma deixar a
n'en Xesc, Ja que Ii interessava
tornar agafar en Gregorio, cosa
que ja no aconsegueix, entrant
darrera aquest, el novè de Ia
general, amb un temps de
30'32", a només set segons
d'enGregorio.

En Francesc Arbona entraria
en el lloc desè a sis segons d'en
Cristòfol, i en Pere-J. CoII en el
dotzeambuntempsde30'59".

L'actuació més aplaudida
del dia fou Ia de na Cati Alcover,
del Gimnàs Sport Club, primer
senior femenina, i primera al.lota
de Ia general, seguida en el "po-
dium" de Ia categoria senior per
Ia també sollerica Maria-Dolors
Rodriguez.

La nota de color Ia varen po-
sar el Grup Teatral UEC d'Oleza
de Montserrat, sortint a Ia prova
amb els mateixos vestits que

VeudeS<Mter"vaestarprensentalacursa

havien portat en Ia seva actua-
ció en el Teatre "Defensora
Sollerense" el vespre abans, a
on varen posar en escena l'obra
"Ara plouen figues" d'en Joan
Mas, aconseguintdostrofeus.

Per categories aquestes fo-
ren les classificacions:

Promeses Masculins: Pe-
ter Croon - Joan Segura.

Júniors Masculins: Vicenç
Villalonga - Gaspar Gregorio -
Cristòfol Castaner i Ramon
Manzano.

Cadets Masculins: Antoni
Ramón - Antoni Caparrós - Joan
Perelló Colom i Miquel-Angel
Fernández.

Cadets Femenins: Marina
García.

Sèniors Masculins: Guillem
Ferrer - Joaquim Aguilar - Angel
Hernández - Ferran Romero.

Sèniors Femenins: Cateri-
na Alcover Trias - Maria Dolors

Rodríguez - lmma Fernández Vi-
daliMariaPalou.

Veterans A: Antoni Carmo-
na - Sebastià Adrover - Uuís Or-
tega i Joan Sampietro.

Veterans B: Francesc Jimé-
nez - Pere Maura Reynés - Jo-
sep Díaz i Domènec López.

Al mateix temps es disputa-
va, dins el recorregut tradicional,
Ia cursa infantil, amb una parti-
cipació de vuitanta atletes que
foren molt aplaudits al llarg de
tot el circuit, i del que oferim les
classificacionsapart.

A destacar Ia col.laboració
de Ia Creu Roja, U.R.E.-Sóller,
Policia Municipal, Guàrdia Civil,
Aires Sollerics, "Defensora Solle-
rense", Josep Bauçà i Joan Bar-
celò, així com als nombrosos vo-
luntaris que des de l'anonimat
varen contribuir a l'èxit d'aques-
ta desena edició de Ia Cursa
Popular Ciutat de Sóller.
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TRANSPORTES
MARROIG

Tel.: 632570
Argiles, 54

Souvenirs
ROVERI

OBJETOSDEREGALO
GRANVARIACION

Avda. Jerónimo Estades, 12
TeI. 631186

GALERLAS MORA
SOLLER

EXPOSICIO

DEL 19 AL 31 D'AGOST

SANT BARTOMEU 1989
E4AUGURACIO:

EL DM. 19 A LES 19.30h.

c7$n$
CaUeSem,nM3

Tel.63.26.08-S6Uer
BNUTEUA
BUUTERM

GRUPO ZUFHCH
SEGUROS

Gcm>v*vaI.
PtozaConstitucion,9 TA
Tel.632105-07100S6Her

Restaurante
CA'N JAUME

Ora. Desvíos/n.
ljunto gasolinera)

Te/. 63l616-SOLLERtMalk>rcai



12 Veulocal 18d'agostdell989

Fornalutx Cultura BIníaraix

Prest es regularitzarà
el subministrament
públicd'aigua
potable

p.p.

EIs habitants de Fornalutx
han patit aquest estiu els pro-
blemes derivats de Ia insufi-
ciència d'aigua potable en el
subministrament públic, fins al
punt que l'Ajuntament s'ha vist
obligat a adoptar mesures ur-
gents.

La primera d'aquestes me-
sures és Ia restricció de l'aigua,
de tal manera que el subminis-
trament públic es tanca des de
mitjanit fins a les set del matí.
Amb aquesta disposició es pre-
tén Ia recuperaürció del nivell
d'aigua al depòsit regulador du-
rant Ia nit mitjançant el cabal
d'aigua de Ia font. L'attra mesu-
ra consisteix en l'aportació dià-
ria de 3 a 4 camions d'aigua po-
table al mateix depòsit, a fi
d'ajudar a mantenirel nivell.

No obstant, l'Ajuntament
espera una pròxima solució del
problema, en base a l'aportació
d'aigua procedent del nou pou
de Sa Rutlana. En aquests
moments, les obres d'instal·la-
ció de les canonades estan en
fase d'execució, i en el Pte ce-
lebrat Ia setmana anterior
s'acordà formalitzar amb Ia
companyia "El GAS, S.A.", el
contracte de subministrament
de tensió a 380 V., necessària
per posar en funcionament un
motor-bomba de 9.850 W. que
impulsarà l'aigua des del pou
finsaldepósit.

Ahir es fallaren els premis del
III Concurs de Poesia VaII d'Or

G.M.

Ahir horabaixa es varen
conèixer els resultats del III
Concurs de Poesia VaII d'Or
que organitza el Grup Nove-
tat, després del debat entre
els membres del jurat. Aquest
va estar compost per Ma. Isa-
bel Ferrer (llicenciada en filo-
sofia i lletres), Llucia Graves
(traductora), Ma. Isabel Colom
(llicenciada en filosofia i lle-
tres), Antònia Cabot (repre-
sentant de l'ajuntament),
Gabriel Joan (guanyador del
Valld'Or88).

Segons els organitzadors
aquest any Ia quantitat de
participants ha augmentat
notablement ja que s'han
rebut un 50% més d'obres
aproximadament. Recordem
que a Ia primera edició hi par-
ticiparen un total de 49 autors,
entrant a concurs 98 obres.
L'any passat hi participaren
54 autors amb un total de 120
poemes, dels quals un nom-

Elso)tericSahiadorMartinezaconseguil'anypassatelsegon premi

bre considerable provenien de
Ia península. Aquest any tam-
bé han concursat molts de
poetes de fora de les Balears,
destacant un autor de Càdis.

L'acte d'entrega de pre-
mis es celebrarà el dia de
Sant Bartomeu a les 19 h. a
l'Antiga Capella de les Esco-

Guanyadors

Primer premi: Jaume Vicens de Palma
Segón premi: Juan Martíde Menorca
Tercer premi: Aina Ferrerde Inca
Destacar Rosa Ma. Pujol de Sóller

làpies, on l'Associació
d'Amics de Ia Glosa ferà
entrega d'uns diplomes als
glosadors més vells de Ia
comarca en reconeixement
cap a ells. Per acabar, alguns
estudiants de Ia vall, oferiran
un senzill concert de música
clàssica.

CruzRoja

La Directiva Balear se desplaza a Sóller para
estudiar Ia situación actual

Jaume Casasnovas

Para tratar temas relacio-
nados con Ia asamblea local i
hablar sobre Ia "democratiza-
ción" de Ia Cruz Roja Españo-
la, se desplazaron hasta
nuestra ciudad el Vicepresi-
dente de Ia asamblea Balear,
Josep Pastor; el secretario
general de Ia misma asam-
blea, Francesc Oliver y los
delegados de Ia Cruz Roja
del Mar y Tierra, Monserrat
Carrió y Pere Vallespir.

El tema primordial de su
visita, en principio, debía de
ser Ia aclaración puntual de Ia
Cruz Roja local, però en defi-
nitiva, Ia reunión se convir-
tió en un evidente debate
sobre Ia "democratización de

El debate transcurrió sobre Ia politización o no de Ia Cruz Roja

Ia Cruz Roja o su politiza-
ción".

Esto es Io que en princi-
pio, y según parece, una par-

te muy importante de volun-
tariado pretende evitar y se
sitúa en contra ante Ia evi-
dente politización de Ia Cruz

Roja, ya que siempre se ha
pretendido por parte de los
que en ella trabajan que sea
totalmente apolítica.

Fins i tot les pedres fan festa
Redacció

Una vegada més Biniaraix ha
passat festes d'una manera
familiar i simpàtica. La petita vila
de muntanya, entre les penyes
dels Cornadors, acollí una sèrie
d'actes, que es fan singulars en
aquest marc arquitectònic. Així,
les mateixes parets serveixen
d'escenari a l'obra de teatre; el
futbol es fa a Ia Raça, sent
penal o passà els papaerins
blancs i les bombetes de colors;
els joves que pugen al pal
ensabonat es retallen entre les
dues bayes dels Cornadors; Ia
pujada al Barranc es més una
excursió que una cursa... I és
que només a Biniaraix les dut-
xes dels jugadors de futbol són

una nedada-divertiment a un
safareig, entretarongers.

Com sempre, bou, exposició
(Julia Davis), berbenes, teatre,
Nova Terra, Estol de Tramunta-
na, Aires Sollerics i berenades
són els actes més destacats i
visitats; però no cal oblidar dues
singuleritatsd'aquestany.

Aires Sollerics ens pujà pare-
lles de Zamora, Castelló i Múrcia
i ens demostrà que el cur-
set-intercanvi de boleros, fet el
darrer cap de setmana, fou del
totprofitós.

Dilluns vespre, dia de des-
cans, i fora de programa, uns
veinats del carrer de Sant Gui-
llem decidiren fer un sopar a
Raça, fent Ia festa del seu car-
rer. Fou una taulada simpàtica i
alegra.

Cursa Popular al Barranc
Miquel Gual

TaI i com estava damunt el
programa, tot i que coincidia
amb Ia "X Cursa Popular de
Sóller", els organitzadors de les
festes de Biniaraix no varen
voler camviar el dia de Ia prova
al.legant que cada any eren ells
els qui l'havien de camviar i que
qualque vegada podria ser a
l'inversa.

El recorregut era força
atractiu: de Biniaraix fins al
segon pont del Barranc, i dava-
llada. La prova revestia gran
duresa a causa de Ia pronun-
ciada pendent i de Ia irregulari-
tatdelterreny.

EIs participants eren majori-
tàriament binairaxencs i, amb
més coratje que preparació físi-
ca, començaren Ia penosa
ascensió pel tortuós camí del
Barranc. Després de Ia dava-
llada Ia classificació quedà de Ia
següentmanera:

General
1. Damià Palou
2.TomasParis
3. ToIo Marroig
4.JaumeAlberti

Fèmines
1.RitaGomila
2.XiscaMarroig

De12a14anys
1.JosepLluisColom
2.BartomeuDeia
3. Joan Jaume Andreu
4.GuillemDeia

Fèmines
1.GenovevaCdl
2.MariaPayeras

Després de Ia gran cursa es
celebrà una pels pttits, que
consistia en donar voltes pels
carrers de Biniaraix. La classifi-
cacióquedàaixí:

Finsa7anys
1. Franciscà Payeras
2.MariaAngelsMayol
3. Juan Bauçà

De8a11anys
1. Toni Payeras
2. Jordi Bauçà
3. Victor Colom

Fèmines
1. Xisca Pérez
2.FranciscaMayol
3.NeusAlberti

apWWBWp*PW
-t*T, Grosfdlex

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

Nuestro diseño, nuestra calidad, nuestro estilo nos han puesto en el
luííar que nos corresponde. Kn Io más alto.

I'orque los muebles de jardín GROSFILLKX resisten invariables las
condiciones más duras. Nada les afecta y mantienen inalterables su
belle/.a. Kstánhechosparadisfrutarlos. l'ormuchoticmpo. l'ormuchas
razones. Conózcalas. Kstanios niuv cerca de usted.
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. CARPINTERÍA DE OBRAS
. EBANISTERÍA A MEDIDAS
. MOBJLIARIO DE COCINA

EN MADERA Y FORMICA

_ COMEDORES
_ DORMITORIOS
_ TRESILLOS
_ CLASICOS Y MODERNOS
_ COLCHONERÍA
_COf'WAJES
_ ALFOMBRAS
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