
., ^ AÇ" x.e->X^

^ <v.<A-f'

-

<vy^
.̂ *V*

*£<< ' • ^
i^,->SV-'f C- .'-

V ,V;-

Num.l4 75ptes. Setmanari Independent d'Informació Comarcal Divendres,25d'agostdel 1989

Fornalutx

"EsRaig"sera
degudament
acondicionat

p.p.

Acollint-se al "PIa singular
de subvencions en matèria
d'administració territorial",
l'Ajuntament de Fomalutx
sol.licitarà una subvenció per
tal de poder acondicionar les
rentadores públiques conegu-
des amb el nom de "Es
Raig".

Es tracta d'un pla depe-
nent de Ia Conselleria adjunta
a Ia Presidència del Govern
Autònom, que subvenciona
obres exclussivament desí/-
nades a instal.lacions munici-
pals.

Segons un estudi encoma-
nat a l'enginyer industrial del
CIM, Martín ViIa, es pretén
realitzar Ia reforma de les ba-
ranes i dels punts de llum, ¡
arranjar les pedres. S'espera
que les obres no superin les
800.000pessetes.

No és Ia primera vegada
que l'Ajuntament de Fornalutx
lè accés a una subvenció
d'aquesttipus.

L'any passat mateix, Ia
subvenció es destinà a pintar
laguarderia.

Museude Cièncias

Sembradesvuit
palmeres

washingtonianes
M.l.

Dissabte passat, dos ho-
mes de Ia brigada municipal i
gent de l'associació del Museu
Balear de Ciències Naturals,
sembraren vuit palmeres wa-
shingtonianes obsequi d'un
simpatitzant del museu.

Feia més de quinze dies
que s'havien fet els clots per
sembrar-les, peró fins Ia set-
mana passada no fou possible.
El membres del museu esta-
van preocupats del perill que
representaven el forats fets a
Ia voravia de Ia carretera nova,
i per aixó feren gestions per-
que l'acció es fes urgentment.

Ara, l'entrada al jardi botà-
nic i casal del museu, que dò-
na a Ia carretera de desviació
ha quedat ornada amb
aquests arbres, que com
deiem setmanes abans, diven
amb el nom de Ia casa: "Cha-
teau palmier". A m'es, l'espai
entre unesy attres podrà servir
per aparcar bè els cotxes dels
visitantsdelmuseu.

<%Ktaurante

Ajuntament

Continuen els efectes de Ia crisi municipal

L'ex-tinent-batle d'Obres i Urbanisme
es querella contra el Batle

S'especula queIa ¡ndempmtzació sol.lícitada per
Gabriel Darder podria superar els 10 milions d«

pessetes.

Antoni Arbona haurà de demostrar tes acusacions
que ha vessat contra el seu antic company de

candidatura.

PlàcidPérez

Gegons ha pogut saber
"Veu de Sóller", a finals del pas-
sat mes de juliol Gabriel Dar-
der, ex-Tinent-batle i president
de Ia Comissió Informativa
d'Obres i Urbanisme, interposà
una querella al Jutjat de Palma
contra el Batle Antoni Arbona
per injúries que atempten con-
tral'honor.

La querella es fonamenta en
un article sense firma aparegut
a Ia portada d'un setmanari lo-
cal fa algunes setmanes, en el
qual s'afirmava que el Batle no
comprenia com els membres
de l'actual Grup Mixt podien es-
tar d'acord amb determinades
actuacions urbanístiques, i do-
nava a entendre que l'única
explicació seria que els seus
antics companys de candidatu-
ra es moguessin a cops de taló
bancari.

TaIs insinuacions provoca-
ren Ia indignació del principal
acusat, Gabriel Darder, qui re-
querí notarialment al setmanari
perquè Ii donàs el nom de l'au-
tor de l'article. En absència
d'autor, el cap de redacció es
vegé obligat a respondre que
l'article havia estat entregat a Ia
redacció "por un señor llamado
AntonioArbona".

El tema en aquests mo-
ments es troba "sub judice" i, en
conseqüència, Ia reserva sobre
el tema per part dels interes-
sats és absoluta. No obstant ai-
xò, s'especula amb Ia possibili-
tat que Gabriel Darder sol.liciti
una elevada indemnització eco-
nòmica, que podria ben bé su-
perar els 10 milions de pesse-
tes.

Darder ens ha confirmat
personalment Ia querella, i ens
ha ampliat el tema dient que
"aquesta només és Ia primera
de les accions empreses contra

el Batle, i que després seguiran
d'altres".

EIs comentaristes pdítics
coincideixen en afirmar "que
aquestes querelles són el prin-
cipi d'una sèrie de mesures
destinades a desgastar Ia figura
del Batle, i esperen que en les
pròximes setmanes augmentin
les accions polítiques dirigides
a crear un estat d'opinió contra-
ri a l'actuació del Batle els da-
rrers dos anys, i a aconseguir
un clima favorable a Ia moció de
censura.

Antoni Arbona, de mo-
ment, no ha fet més per solu-
cionar Ia crisi que efectuar el
canvi de Josep Mora per LIu-
cia Oliver. A preguntes
d'aquest setmanari sobre les
declaracions efectuades set-
manes enrera per Amador
Castanyer digué que ell no
entraria en polèmica, perquè
"determinades afirmacions es
desqualifiquen per símateixes ".

Ciclisme

ElpolémicGilbertrebentelPremialaCombativrtatdemansde
ta irresistiblement atractiva Catí Alcover

Gilbert desqualificat
perinfringir

elReglament

Polèmica arribada e increïble ac-
tuació d'un home de Ia categoria de
n'Ambry Gilbert, guanyador moral de
Ia "XXIIIa. Ruta Turística Ciutat de
Sóller", que vint-i-cin metres abans
de l'arribada es llevava el casc pro-
tector entrant amb ell a Ia mà, infrin-
gint clarament els Reglaments de Ia
F.E.C. i de Ia U.C.I., obligant als àrbi-
tres -en una decisió justa encara
que no compartida per part del
públic-adesqualificar-lo.

A més d'un minut i mig d'ell en-
traria el quintet perseguidor impo-
sant-se al sprint el corredor del Bra-
silia Mateu Roca, guanyador absolut
d'aquesta "Clàssica" del Calendari
Ciclistalllenc.

Trobareu àmplia informació
d'aquest esdeveniment esportiu a
les planes esportives d'aquesta pre-
sentedició.

Sanitat

Les fonts de Sa Vinyassa i La
Mare de Déu estan contaminades

Les aigües de les fonts de Sa Vinyassa
(L'Horta de Biniaraix) i de La Mare de Déu fTo-
rrent de Fomalutx) no són potables. Aixó ho
assenyala el Laboratori d'Anàlisis Bromatològi-
ques del Col.legi Oficial de Farmacèutics de les
Batears. Estan contaminades amb bactèries cc-
liformes i colifecals en un recompte 50-90 en
iOO mililitres d'aigua, resultat que les fa del tot
nopotables.

Les mostres s'han agafat a Ia boca de cada
font, perquè es dóna Ia circumstància que les
poblacions de Biniaraix i Fomalutx aboquen les
aigües brutes directament al torrent i tenen un
deficient servei de clavagueram.

L'abocament de les aigües residuals dins el torrent podria serel
causant de Ia contaminació de tes fonts.

Redacció

La iniciativa d'analitzar
l'aigua ha estat d'uns vei-
nats de Biniaraix i s'ha esco-
llit el mes d'agost per ser el
moment més sec i quan les
fonts es poden veure més
afectades per aigües brutes.
S'esperava que Ia Font de Ia
Mare de Déu no fos potable,
fa un deu any que se'n par-
la; Ia sorpresa ha sorgit a Sa
Vinyassa, amb doble con-
taminació que Ia primera.

Consurtat en Martí To-
rrens, farmacèutic, a través
del qual s'ha fet l'anàlisi,
hem sabut que no s'havien
detectat amoniacs i nitrits,
composts que es formen
quan Ia contaminació porta
molt de temps de durada i
que aquestes aigües encara
es poden potabilitzar amb
clor actiu. Al mateix temps
recomana Ia no ingestió per
les colitis, diarrees i, inclús,
infeccions cutànies que se'n

podrien derivar. I acaba
dient que una font no ha de
tenir cap residu colifecal
(bectèries formades en Ia
merda).

La notícia ha fet tornar
sorgir un tema que es pa-
ral.lelitza. Biniaraix i Forna-
lutx no poden continuar, se-
gons l'opinió dels veinats,
sense conexió del seu cla-
vagueram amb el de Sóller
perquè les fonts i pous se'n
poden veure mort afectats.
Les primeres neixen just da-
vall els abocadors al torrent i
des de l'Alqueria del Comte
els pous i sínies s'haurien
d'analitzarunperun.

S'esperen iniciatives pels
dies vinents. La comunitat
de propietaris de Ia font de
Sa Vinyassa tractarà el tema
i s'ha fet arribar Ia preocu-
pació a L'Associació de Vei-
nats de Biniaraix. Com deia
una veu del carrer, refe-
rint-se també al Port, "Sóller
Ja rebenta en merda per alt i
perbaix".
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AGENDA
Avui

per Tomeu Rosselló

25 d'agostdel1989.
Divendres.

Demà, Sant Ceferí i Sant
Adrià.

Diumenge, Sant Julià.
Sant Josep de Calasanç.

COSTUMARI

Sant Genis d'Arlés;
encara que Ia tradició el
fa barceloní, i que no era
un, sinó dos; l'un come-
diant i l'attre escrivent.
Ambdós eren coneguts
per fer almoines a bal-
quena, circumstància que
els valgué Ia santedat.

Eren invocats per
mantenir el seny clar i el
bon enteniment. EIs
músics i cantaires de car-
rer els veneraven com a
patrons, i els captaires els
hi demanaven protecció.

Sorteigd'ohirdijous,
dia24d'agost

11 18 19
22 25 30
-Comp. 49-

ONCE

Dijous,24-Agost 00.984

Dimecres,23-Agost....67.082

Dimarts,22-Agost 65.322

DUluns,21 -Agost 33.283
Divendres, 18-Agost

21.475 (Serie 023)

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 matí fins a tes 10 del
vespre.

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

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Fontsseques
y

contaminades

Joan Puigserver

Periodedel 15al22d'agost

TEMPERATURES: Maxima35,2'dia22.
Minima18,6'dia16

Aquesta vegada es Frare ens ha fallat. Semble que en
lloc d'apagar lacalor Ia encesa més.

Lo que ens faltava! A Ia calor i a Ia sequera ni afegeix Ia
contaminació de fonts, com Ia Mare de Deu i sa Vinyassa.

Semble que Ia culpa és de Fomalutx i Biniaraix, que abo-
quen tota Ia mer... dins el Torrens; i aixó que Ja fa anys que
particulars, regants i associacions de veinats venen denun-
ciant aquest problema, però les institucions fins ara no n'han
fet gaire cas. I quan fassin el tunel, que passarà? Ja ho diu el
meu veinat:

Encara no ens han fet el condemnat forat
i sa mer... per att ha foradat.

Nota de Societat

Las familias Mato y Gomis respectivamente celebraron una
fiesta de despedida, reunidos con sus más allegados amigos y
así pasar unas horas agradables. Para que los lazos de las fami-
lias no se pierdan en el olvido, organizaron Ia unión matrimonial
ficticia de los dos hijos Jesús Mato y Alejandra Gomis de 4 y 3
años, lcuiendo ella un precioso vestido de seda natural y el
mozo un perfecto conjunto de pantalón y camisa adornado con
pajarita. Emprendiendo viaje de novios hacia el Pai's de las
Maravillas.

Reciban nuestra más cordial enhorabuena.

VeudeSófler
C/ Lkjna, 53, boixos. TeI. 63 34 56. CIF. EO7431 166

DipòsitLegat PM 573-1989
EdtePremsaUiure,C.B.

*qprimeteEdftora Batear, S.A.

QwectorJaumeCasasnovas
C^wctefled»cc»à.-PfâadPérez(Local)iToniC*ver(Esports)

CoUaboradors:Joan Castanyer, Joan-Antonl Castanyer, Miquel
AngelFeipo(Port),MiqudGual. AntoniJover, Francesc Lorente,
Gabriel Mercè, Joan O*ver, Maria- kjnasia Pèrez, Joan F>Lugserver,

Bartomeu RosseHó, Antoni RuRan, Antoni Socies y Pere Pérez.

Disseny Emest Forteza
Fotografía. GuHlem Deyà Jesús Sampedro

PUNTSDE
VENDA

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

L'horta: ComestiblesVidai.
Port: QuioscLorente.

PapeleríaChachi.
Fornalutx: Ca'n Corona.
Deia:EsForn.
Palma: Quiosc del Bom.

Registre Civil

Sóller

MATRIMONIS
-Vicente Calvo Marqués amb Antònia Ordi-
nas CoII1 casats el dia 19 d'agost.
DEFUNCIONS
-Damián Bemat Ozonas, mort el 18 d'agost,
80anys.

DEIA

MATRIMONIS
-Josef Vitus Sanarschell amb Leonor Payeras
Carrillo, casats el dia 12d'agost.
-Juan Rotger Muntaner amb Catalina Abra-
ham París, Casats el dia 19 d'agost.

Actes de Ia setmana

•CONCERT a càrrec de l'Octet de vent a
Londres i Ia NACO. Obres de Brhams,
Janaçeck, A. Girard. (Estrena absoluta).
Divendres, a les 21'30 hs. a l'església de
Deià.

•CONCERT a càrrec de Suzanne Bradbury,
S. Lecomte, i W. Nulty de piano, arpa i
trompeta. Obres de Debussy, Mendelssohn,
i Shostakotich. Dissabte dia 26 a Son Mar-
roig,ales21'30hs.

•CONCERT de l'Orquestra Nacional de Fran-
ça, amb el director L. Maazel.

•CONCERT a càrrec de Pinchas Zukerman i
Mark Neikruk, de violí i piano. Dissabte dia
26d'agost a les 22 hs. a Pollença.

•REGATES de Windsurf-Vela (open). Trofeu
St. Bartomeu. Diumenge dia 27 a les 11 hs.
Inscripció a l'Escola de VeIa. Platja d'en
Repic.

•CONCERT a càrrec de Joan MoII, i ACTE de
PRESENTACIÓ de Joventuts Musicals de
Sóller. Església del Convent, diumenge dia
27ales20hs.

• SOPA HUMANA •
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Cercau vuit parts dels cos humàç. Se llegei-
xen d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra, de
dalt a baix, de baix a dalt, i en diagonal a l'indret i
al'enrevés.

Serveis

AjuntamentdeS*f 63020y0204
OfionaMunqpaldelPort 630101
AjuntamentdeFomakjtx 631901
AjuntamentdeDeià 639077
JutjatdeSóter 630348
Notaria 632611
Rectoria 630602

PotóaMuntópal 630200
PofaaMuncpaR>gencies 633721
GuàrdaCM 630203
Bombers 632500

UntetSanitària 633011
CreuRoja 630845
MetjedeGuardB(Avisos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cementiri 631429
ResrierraHospiä 630777
Depuradora 630842
Correus 631191
ilGas',s.a 630128
ServeiFunerai 630805
ilGas"s.a(averias) 630198
ÏIGas's.a.(Urgències) 631108
LocutoriBiwaix 630017
ObresdePort 633316^9

A.S.C.P.(Ca'nDufce) 632421
CrcdoSoterense 631206
LaUnion^aBoígueta' 630163
DefensoraSoterense 631556

FerrocarrïdeSótef 630130
Oa3arcosAzdes1 630170
OaTramontana' 632061
ParadaTaxisísPort 631384
ParadaTaHrSóter 630571
ParadaTaxis-SaTorre 631379
AutocarsUompart 202125
AutocarsSótef 632821
AutocarsRepic 630567

TRINS

Wn*&*r08,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
$dferAta*06,45-09,15-11,50-
14,10 10,X(21,OODuiwgBs!Feau8)

TRJIMVIBS

&*rflwt05,55-07,00-08,00-09,00
-09,30-10,00-10,30-11,00-11,30-
12,00-12,30-13,00-14,00-15,00-
15,30-16,00-16,30-17,00-17,30-
17,55-18,30-19,00-20,00-20,45-
(21,OOOumengesiFestius).
ftxi-Sdter06,20-07,30-08,25-09,30
-10,00-10,30-11,00-11,30-12,00-
12,30-13,00-13,25-14,30-15,30-
16,00-16,30-17,00-17,30-17,55-
18,30-19,00-19,30-20,20-21,10-
(20,30i21,200umengesiFestius).

AUTOCARS

Patina-Vattaemossaüeià-
ftvr*Safer07,30-10,00-12,00-

16,15-19,30
Porfde&*rttea-
VsNdßfljosss-Pskfla:
07,30-09,30-14,30-16,00-18,00.
Oea^ort*Afcr08,15-10,45-12,45

-17,00-20,15.
Deià- VaHdemossa-f>8lma:. 08,00 -
10,00-15,00-16,30-18,30.
&*rflcrt*ft*nj*09,00.
Po1oeSoHer-PortdePo*>nceM,X
PotIdePoUença-SóHerím

BARQUBS

PortdeSolte-SaCabt>ni:
10,00-15,00.
&CMotaHflorf*SMr
12,00-16,45.

PARMACIADB
CUARDIA

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

Veu de SóUer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIOPERSONAL

DEI8A20HORES
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Exposiciones Círculo Sollerense

. JosepRossellópresentaelseurepertorihabitualdetemes.

Froncesc Lorente

MARIANNE DILL-
MANN.- Nacida en Rasten-
burg (Alemania), profesora de
diseño y actualmente reskten-
te en Sóller. Expone sus últi-
mas creaciones en Ia sala de
exposiciones de LA CAIXA,
desde el 19 al 30 de agosto.

Las obras de Marianne
Dillmann son imágenes enig-
máticas y sin embargo irresis-
tibles, con una fuerte influen-
cia surrealista, que suponen
Ia visión o sueños del mundo
de Ia pintora, desbaratando
nuestro sentido de Ia realidad.
En el automatismo Ia pintora
encuentra sus formas, su len-
guaje dando rienda suelta a Ia
fantasía, creando paisajes
cromáticos, y utulizando el
azar para explorar sin inhibi-
ciones sus sueños y fanta-
sías.

Marianne Dillmann se ha
servido del automatismo aza-
roso para liberar sus pinturas
de su anterior estilo, pura-

mentefigurativo.
JOSEP ROSSELLO

Exposición en Galerías Moras
del19al31deagosto.

En un artista Ia elección
habitual de un tipo de temas,
apunta a una conexión entre
Io que generalmente se llama
sus valores o su actitud y
cualdiades del tema. Sin em-
bargo, el concepto del objeto
como "pretexto" de Ia forma y
el color, hace evidenciar el
verdadero sentir del artista, Io
hace con seguridad estar
transmitiendo todo un mundo
real y no aparente, del gusto
general del público.

En Ia exposición se pue-
den admirar, paisajes pláci-
dos, interiores de jardines,
bodegones, temas en los que
el artista se siente cómodo e
investiga buscando nuevas
soluciones plásticas.

Creo que Ia exposición se-
rá del agrado del público en
general, que podrá admirar y
reconocer nuestros encanta-
dores rincones en las telas
delpintor.

Aprovat el pla de finançament de les obres

Dures critiques al sistema d'adjudicació
dels treballs utilitzat pel President

Detall de les factures

*Suliar
*lnst. Elee. A. Colom
*Const. Puigserver
*LampisteriaJ. Mora
*Pintura M. Arbona
*Fusteria C. Castañer
*Fust. Pont den Barona
*Marmoleña Bess
*Ferreria Calafell
*Ferreria A. Bauza
*Mobles Navarro
*Guixaire

Total

Pessetes
201.903
720.173

2.467.926
177.772
577.234
667.868
570.929
125.440
40.400

186.172
363.314
492.216

6.59I.392
La Junta Directiva donà compte de ta seva gestió. El President Amador

Castanyer no convencé als socis

Redacció

Diumenge passat l'As-
semblea General de socis del
Centro aprovà el pla de finan-
çament de les obres de millora
del local social que proposà Ia
Junta Directiva.

El President Amador Cas-
tanyer explicà quines havien
estat les passes donades per
realitzar les obres, quines eren
les despeses, i també quina
era Ia proposta per pagar l'im-
port total de Ia reforma:
• Ete propietaris de Ia

concessió del bar, fan una
aportació a fons perdut a Ia

Î
RCXjADADIOSENCARIDADPORELALMADE

DoñaMaríaVicensFontanet
(SA MADONA DE S'ESTANC D'ES PORT)

Enelprimeraniversariodesumuerte,ocurridaenSoUer,eldia31 deagostode 1988,
A LA EDAD DE 77 ANOS,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y Ia Bendición ApostóUca
E.P.D.

Sus apenados: hijos, Catalina, Ana, Juan y Bartolomé Frau Vicens; hijos poUticos Angel Pereira Fernández,
Manuel Vázquez Vazquez, Paulette Caluraud Nguyen y Catalina Llaneras Oliver, nietos, hermanos políticos.
sobrinos, primos y demás familiares (presentes y ausentes), al recordar a sus amistades tan dolprosa pérdida, les
comunican que el próximo dia 30 de agosto, a les 7 de Ia tarde, se celebrará una misa en sufragio del alma del fi-
nado en Ia Parroquia del Puerto de SóUer. Se agradecerá su asistencia o que, de otro modo, Ie tengan presente en
susoraciones.

Almacenes

»y
Avda.JeronimoEstades,3-TeL(971)631833-SOLLER(MaUorca)

Lavadora Superautomática
Cocina 3 fuegos, Horno y Grill
Frigorífico 2 puertas

119.000ptas.

Vídeo. Mando distancia. 8 horas
grabación.
TelevisionSABA14"

99.000ptas.

Equipo Hi-Fi 100 W con muebles y
bafles

95.000ptas.

10%Descuentoen
Radio-Cassettes Hitachi

Ordenador540K
Disco720K
Monitor
MS2-GWBasic

114.900ptas.

Cámara Vídeo SABA,
desde 5.076 ptas. mes.
Ventasaplozos.
Ofertasespeciales.

Almacenes Company
Como siempre, más baratos

societat de 2.750.000 ptes., i
paguen el moble de darrera Ia
barra, que será de Ia seva pro-
pietat, i costa 623.075 ptes.
Com a contrapartida, demanen
Ia prórroga per 13 anys més de
Ia concessió per a l'explotació
del bar. En conseqüència, el
bar continuará en mans dels
mateixos concessionaris fins
d'aqui a 25 anys. S' especificà
que aquesta aportació no mo-
dificava en absolut el contracte
inicial i que, per tant, el lloguer
anual seguiria augmentant en
les mateixes condicions que
actualment.

• A més, es té concedit
un préstec de dos milions, una
ajuda a l'Ajuntament de
500.000 ptes., una altra al CIM
per Ia mateixa quantitat pen-
dent de confirmar, i un superà-
vit de Ia societat del curs 88 de
mig milió més. El total d'aques-
tes entrades supera els sis mi-
lionsimigdeldeute.

EIs socis prengueren Ia pa-
raula i demanaren explicacions
a Ia Junta per Ia seva actuació

en Ia planificació de les obres,
én Ia sol.licitud de pressu-
posts, i en Ia manca de convo-
catòria d'una assemblea per
aprovar les modificacions.

El President sortí al pas de
les preguntes, justificant cada
una d'elles. Així i tot no fou
convincent, i alguns socis ma-
nifestaren que estaven d'acord
amb les obres però no amb Ia
forma com s'han adjudicat. Es
proposà i s'aprovà limitar els
drets de Ia Junta Directiva a
l'hora de fer obres o compres
que suposin despeses impor-
tants. També s'acordà que
abans de dur-les envant, es
demanàs pressupost a varis
socis, i que l'assemblea triàs Ia
més adequada. També esta-
ren d'acord en convocar una
assemblea extraordinària si els
pressuposts inicials quedaven
modificats més del que és ha-
bitual, en el transcurs de les
obres.

Quedà aprovada Ia propos-
ta amb 13 vots a favor, més els
de Ia Junta Directiva, 4 abs-

tencions, 3 en contra, i molts
socis s'abstengueren de votar.

Es plantejà Ia renovació de
càrrecs del Tresorer, del Se-
cretari i de dos Vocals. Accep-
taren Ia renúnica al càrrec feta
pel Vice-president, i l'entrada
de Joan Socies per ocupar-lo.
Joan Arbona anuncià que dei-
xava el lloc de comptador. Cap
soci es presentà per suplir les
vacants.

En els precs i preguntes es
demanà que no s'utilitzàs el
local per fer reunions políti-
ques, també que no es fumàs
a Ia sala de lectura, i que ès
pensàs un sistema de refrige-
ració i calefacció per les sales
delprimerpis.

El tema més debatut de
tots fou el dels excusats. els
socis consideraren que les
obres no havien servit per
adequar bé els W.C. sinó per
empitjorar-los. Eren petits, es-
trets, i no tenien un sistema
d'aireació convenient. La Junta
acceptà fer-se càrrec de Ia se-
va millora.
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Sucesos Port

El pasado viernes tuvo
que desplazarse a Palma una
dotación de Ia Policia Muni-
cipal para proceder al trasla-
do de Ia anciana de 81 años
M.M., que se había ausenta-
do de su domicilio en Palma,
yendo a parar a Sóller sin co-
nocer concretamente como
había podido llegar hasta
aquí.

Las gestiones las realizó
Ia Policia Municipal juntamen-
te con el Asistente Social de
Ia comarca de Sóller.

El pasado lunes en Ia carre-
tera comarcal 711 (Carretera
de Palma a Sóller), volcó el
camión de Bebidas Monse-
rrat al subírsele una rueda
sobre el bordillo de Ia carre-
tera, produciendo el vuelco
del vehículo sin tener que
lamentar afortunadamente
daños personales, tan soio
daños mecánicos y de mer-
cancía.

A los pocos instantes se
procedió a retirar el camión
de Ia calzada donde había
sufridoelvuelcc.

Desde hace un tiempo a
esta parte, en Sóler se viene
denunciando robos con más
o menos asiduidad. Según
parece ya se están acercan-
do las vacas flacas hasta pa-
ra los chorizos y necesitan Ia
ayuda de sus conciudada-
nos, para así poder satisfacer
sus vicios que para ellos son
de vital importancia cueste a
quien cueste.

* * *

El domingo por Ia noche,
sobre las 12 de Ia madruga-
da, en Ia calle del Mar y es-
quina de Cetre, dos subditas
inglesas tuvieron un acciden-
te empotrándose con un
ciclomotor en Ia pared de
enfrente. Los daños sufridos
por el ciclomotor fuerorr im-
portantes así como las heri-
das de una de ellas. Instruyó
el atestado Ia Policía Munici-
pal así como trasladó a sus
domicilios particulares a las
accidentadas, después de
haber sido curadas por el
médico de guardia en Ia Cruz
Roja.

Caça

EIs pescadors sollerics afectats pel nou horari

La Confraria vol aconseguir lajornada
ampliadaperalapescaderossec

Redacció

La Comandància de Ma-
rina ha decidit posar en pràc-
tica enguany el decret de re-
gulació de Ia pesca de rossec
que fou promulgat el mes de
juny del 1988. Aquest decret
preveu Ia reducció d'aquesta
forma de pesca de les 14 ho-
res diàries a només 12, en
una jornada que es perllonga-
ria de les quatre del matí a les
quatre del capvespre, o bé
de les sis a les sis, a criteri
delsinteressats.

D'entrar en funcionament
aquesta mesura, es veurien
greument atectades les Con-
fraries de Pescadors de Pal-
ma, Sóller, Alcúdia, Port
d'Andratx i CaIa Ratjada, que
són les que utilitzen aquest

art. No obstant això, el mateix
decret preveu Ia possibilitat
de seguir amb l'horari antic,
sempre que es pugui justifi-
car una distància considera-
ble entre els ports i els cala-
dorsrespectius.

Tant^Palma com Alcúdia
han sol.licitat l'ampliació d'ho-
rari, i els ha estat concedit
per part de Ia Comandància
de Marina. També ho han
aconseguit Menorca i Eivissa.
EIs pescadors del Port d'An-
dratx i de CaIa Ratjada, en
canvi, no han . considerat
oportú fercap sol.licitud.

PeI que fa al Port de
Sóller, Ia Confraria de Pes-
cadors sol.licità en e! seu
moment el manteniment de
les 14 hores diàries, en base
a Ia distància als caladors ¡,
sobretot, a Ia gran quantitat

de dies de pesca que es per-
den per culpa del mal temps.
La Confraria de Palma, per Ia
seva banda, no està gaire
disposada a Ia concessió de
l'ampliació horària a les Con-
fraries de Ia Part Forana, i així
ho demostrà en Ia reunió de
Ia Federació de Confraries
celebradaelpassatdissabte.

Així les coses, el presi-
dent Bartomeu Morell ha
sol.licitat una entrevista amb
el Comandant de Marina per
tal d'exposar-li les raons que
amparen Ia petició dels pes-
cadors soHerics. Com a mos-
tra dels estralls que causa el
mal temps a Sóller, "Veu de
Sóller' ha pogut saber que
durant l'any 1986 es perderen
més de 90 dies per culpa
dels temporals,- 60 l'any 1987,
iuns50el1988.

Malestar per l'eliminació de Ia parada
del tramvia davant "La Payesa"

Redacció

Durant tot aquest estiu
s'ha deixat sentir en el Port el
malestar de Ia barriada de
Santa Caterina per l'elimina-
ció de Ia parada del tramvia,
que estava situada davant el
bar"LaPayesa".

Argumenten els veïns
que, una vegada arribat l'hi-
vern, els efectes de l'elimina-
ció d'aquesta parada es faran
sentir més que ara, ja que els
obligarà a desplaçar-se quasi
100 metres més amunt, a Ia
parada del costat del restau-
rant "Marisol" EIs perjudicis
pels usuaris seran majors els
dies de pluja i fred, ja que no
hi ha sala d'espera, ni tan
sols una marquesina per pre-
servar-se del mal temps;
mentre, les dependències de
l'esmentat cobrien parcial-
ment aquesta deficiència fins
ara.

D'altra banda, l'eliminadó
de Ia circulació del tramvia en
el bocí de carrer fins a Ia por-
ta del Destacament Naval
ha transformat aquell tros en

EIs cotxes han invadit totalment ta via. El tramvia no pot arribar al
final del seu recorregut

un simple aparcament de
cotxes. Això ha ocasionat al-
guns incidents entre els pro-
pietaris i els empleats del
tramvia, que veuen minvades
les possibilitats de maniobra

per Ia presència dels vehi-
cles. La Policia Municipal ha
hagut d'intervenir més d'una
vegada, i també hi ha fet acte
de presència Ia grua munici-
pal.
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Enguany es podria a!largar
latemporadadeltord

L'Associació local de Caçadors de
Filats compta ja amb 200 socis

Sota Ia presidència de Guillem Alcover, \ amb
l'assistència d'una cinquantena de persones, es va
celebrar el passat dijous l'anunciada junta general
de socis de l'Associació de Caçadors d'Arts Tradi-
cionals; és a dir, dels filaters o caçadors de filats,
en el transcurs de Ia qual foren lliurats els carnets
desoci.

Plàcid Pérez

El carnet de soci fou pro-
porcionat als interessats preví
pagament de Ia quota corres-
ponent, ques'ha fixat en 1.000
ptes. anuais, 700 de les quals
són ingressades a Ia Federa-
ció de Caça, i les altres 300 es
destinen al manteniment de
l'Associació local. El carnet de
soci permet d'estar federat i
de formar part de l'Associació
local, al mateix temps que dó-
na dret al posseïdor a gaudir
d'una assegurança d'acci-
dents. La possessió del carnet
no eximeix de Ia necessitat
d'estar en possessió de Ia lli-
cència, Ja sigui d'armes o de fi-
lats, per poder practicar Ia ca-
ça.

EIs Estatuts de l'Associació
estan ja redactats i pendents
de ser presentats a Ia Federa-
ció de Caça per a Ia seva
aprovació.

L'Associació, que compta
actualment amb 200 socis,
pretén agrupar a tots els afi-
cionats a Ia caça amb 1ilals cte
Ia comarca, encara que l'afilia-
ció és completament voluntà-
ria.

Per tal de potenciar l'Asso-
ciació, es va suggerir que es
convoqui una reunió amb els
propietaris de finques grans de
Ia vall que venen colls de caça,
per tal de sol.licitar-los que a
l'hora d'adjudicar un coH ten-

guin en compte Ia pertinència
o no de l'interessat a l'Asso-
ciaciódeCaçadors.

El president recordà als
socis el reglament de caca es-
tablert per Ia Conselleria
d'Agricultura segons el qual
enguany només es pot caçar
un màxim de 12 tords per per-
sona i dia, independentment
del número de colls que tengui
cada qual. L'incompliment del
reglament en aquest punt
comportarà Ia multa de 2.500
ptes.

Igualment informà Guillem
Alcover que és ben possible
que Ia temporada de caça de
tords es prolongui enguany de
15 a 20 dies més que l'any an-
terior, si bé aquesta disposicic
només afectaria a Ia caça amt
filats i no a Ia d'escopeta. La
notícia fou ben acolHda pels
assistents, que comentarer
que quan acaba Ia temporada
el mes de febrer, "és quan e/í
tords estanmésgrassos".

En darrer terme, el presi
dent donà compte de l'interès
de Ia Federació de Caça or.
coi.locar un plom a cada fila
(marchamo), per tal de cóntro
lar el nombre d'arts de cac<
existents; i avançà que és ber
possible que en aquells pobles
on existeix Associació consti
tuïda, sigui Ia pròpia entita
l'encarregada de distribuir elí
controls, mentre en els altreí
indrets els col.locaria Ia pròpié
Federació.
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BarallesmunldpalsiprobIemes
quenoesresolen

Grupd'Opînio

Ja fa un temps que a l'ho-
me del carrer Ii arriben tota
mena de remors sobre els
problèmes que enfronten els
membres del nostre Ajunta-
ment, però mai ningú no l'arri-
ba a informar del que és el
que realment passa. Hom
podria pensar que tot són xe-
rrameques de gent mal inten-
cionada, o, per ventura, trets
sortits de les filles dels contra-
ris per a desautoritzar als que
ens dirigeixen, això sí, i que no
oblidi ningú que és amb el
nostrevot.

Ara, però, a diari ja aparei-
xen notfcies més concretes. A
les parets apareixen pintades
més clares, i hom comença a
comprondre que aquí passen
cosesgrosses, mdtgrosses!

I mentre a l'Ajuntament
l'actual batle, secretari i con-
sistori se barallen semblant
que ho fan per passar el
temps, perquè no tenen attres
feines.

EIs greus i veritables pro-
blemes de Sóller són: Túnel,
fems, abocador de fems, abo-
cador de "escombros", Port i
Base Naval, poliesportiu, trà-
fec, Urbanitzacions, attres bru-
ticies,etc.

Ja és ben hora que els sollerics
demanem responsabilitats

Tots aquests estan sense
resoldre. Es a dir, que a Ia se-
gona legislatura de l'actual
batJe, no s'ha solucionat ni un,
ni tan sols un, dels veritables
problemes que Sóller té ptan-
tejats.

Per què doncs no ens in-
formen ben clar i ben aviat?
Creuen el senyor batte i els
senyors del consistori que el
poble que els ha posat al lloc
que ocupen i que els ha donat
Ia confiança, no té cap dret de
saber el que passa a l'Ajun-
tament?

El seu silenci, fins ara, és
una resposta negativa més
quedarà

Ja és ben hora que els
solterics comencem a dema-
nar explicacions, i si cal RES-
PONSABIUTATS.

Què passa a l'Ajuntament?
Quins problemes té el

senyor batJe amb els seu propi
partit?

I amb el senyor Secretari?

Per què es gasten els
doblers en monuments de mal
gustinoambelfems?

Què passa amb Ia depu-
radora?

Qui és el responsable de
totaIxò?

Què passa amb les urba-
nitzacions?

lunllargetc.
Senyor BatJe, Senyor del

Consistori, ja basta de remors
i de xerrameques. EIs sollerics
volem ser informats, ben in-
formats, i ho volem aral

I si s'han comés desastres,
pensam que comença a ser
hora de les responsabilitats.

Quan els polítics s'obliden
de que no són gràcies al poble
que els ha donat el seu su-
port, obliguen a que el poble
leshirecordi...

I quan el poble recorda, els
seus mètodes a vegades són
unamicaimperatius...

Idò, senyor Batle, què es-
pera?

VEU DEL LECTOR

Gloses

Festes de Sant Bartomeu
Festes de Sant Bartomeu
que sou de ben arribades
amb les nitsja refrescades
peradiral'estiuadéu.

Uns quants dies més i vindrà
el vinent mes de Setembre
i si és com ha estat sempre
Ia nostra VaII... s'ha de banyar.

Dinsl'octubre, l'attre mes,
si fa alguna rebombada
veruem baixartorrentada

i aigua n'hi haurà de més.

PerSantBartomeu, unany,
vaig conèixer una "roseta"
que era guapa i petiteta,
essent del poble d'Ariany.

Només vdgué ballar amb mi
però no en sabia massa,
Ii vaig donar carabassa
iatotlivaigdirquesi.

A Raça vingué el combat

em va estirar per ballar el tango
i vaig fer de "pardalango"
vaig quedar mig aturat.

Tot el poble en mirava
quanjofeial'albercoc
no sabia que em passava
perquè encara era un al.lot.

Quan va acabar Ia vetllada
va dir m'has de convidar
a cafè, nata i ensaimada
itotd'unaunbongelat.

Es trampó municipal
Un poble venturós

Un trampó se pot fer bé
i que tothom el trobi bo.
El que nos han fet a Sóller
nolifattapebrebò.

Dur una empresa organitzada
és mott mal d'aconseguir
si es patró fa de criada
i es secretari de comodí.

Sa política és una eina

que moltsvolen provar;
en serdedins: acobrar!
i es poble que faci feina.

Es "batzers" s'aferren fort;
ningú els vd per cadira;
diuen que Unió Mallorquina
se prepara es passaport.

S'Ajuntamentésmottfina;
de barreres fa un tancat.
Diuen que Unió Mallorquina
hi ha de celebrar es combat.

Falten més siquiers
Sr. Director:
Li agrairia que publicàs

aquestes retxes dins el seu
setmanari que dirigeix.

El motiu d'aquestes línies
enllaça amb una queixa emesa
per un lector dins l'espai del
seu setmanari titolat "Veu Tele-
fònica". Aquest lector era un re-
gant de Ia font de S1OIIa i es
queixava pel fet que un sol si-
quier s'encarregàs de manar les
dues fonts més importants, des
del punt de vista del nombre de
regants, del terme de Sóller: Ia
font de S'Olla i Ia font de S'Uiet.

En relació amb aquest fet
voldria fer una sèrie de conside-
racions, dirigida a Ia Junta dels
Regants i, sobretot, al seu pre-
sídentSr. MiquelSoler.

Crec que Ia funció d'un si-
quier és menar l'aigua fins a
cada un dels seus regants, te-
nint en compte el temps que Ii
pertoca a cada un d'ells i te
distribució que es fa segons els
diferents ramals. Per tant és fo-
namental que el siquier ^agi"
amb l'aigua i no permeti que
qualque regant trepitgi els drets
dels attres. Aquest any, però,
només hi ha un sd siquier que
s'encarrega de menar alhora les
fonts de S'Olla i S'Uiet. Tan sols
per això aquest home se mereix
un monument i Ia veritat és que
fa el que pot i moft més, i per
tant no hi ha res que dir perso-
nalmentcontraell.

Però éscert que no pot es-
tar amb les dues fonts al mateix
temps, i això fa que hi hagi talls
d'aigua quan qualcú està re-
gant (experiència personal vis-
cuda un d'aquests darrers dis-
sabtes com a regant de Ia font
de S'Olla), retard en Ia distribu-

Perquènodosstquiersacadafoot?

ció de l'aigua, malestar genera-
litzat entre els regants, etc.

LJavors, voldria demanar a
qui correspongui: Per què no
s'ha contractat, no tan sols un,
sinó dos siquiers per a cada
font?. TaI vegada no se'n varen
presentar degut, principalment,
a raons econòmiques. Per això,
Jo crec que un siquier ha d'estar
ben pagat, sobretot perque és
una feina de temporada i mott
esclava, i per tant se'ls hi ha de
fer una bona proposta econò-

mica. Així crec que hi sortiríem
tots guanyant, perquè ja diuen
que amb els doblers troben el
que volen i tots nottros, els re-
gants, tendn'em un bon servei
encara que mos costàs un poc
més de les nostres butxaques.
Per què, que me'n direu del qui
rega amb l'aigua d'un pou?.
Què no ha de pagar el rebut
d'electricitat cada mes?.

Atentament,
Tomeu CoII, de Son CoII

L'Associació Hotelera i el túnel de Sóller
Sr. Director: Li pregaria do-

nàs cabuda en el seu Setmanari
a Ia següent Carta Oberta diri-
gida al Sr. Nicolau Cortès, Pre-
sident de l'Associació Hotelera
deSóller:

MottSr.meu:
En una carta publicada en

l'anterior edició d'aquest Set-
manari, referent al tema de Ia
concessió del túnel de Sóller,
vostè afirma que l'Associació
que presideix "... no tuvo nunca
relación con ninguna de las
propuestas presentadas".

Jo era present a Ia sala d'ac-
tes de Ia Conselleria d'Obres

Públiques el dia de l'obertura de
les quatre pliques que optaven
a Ia concessió del túnel -Túne-
les de Mallorca, Entrecana-
les, Caldés i Cuart i, en res-
posta a una sol.licitud formulada
per un periodista assistent a
l'acte, el Conseller Jeroni Saiz
llegí els noms dels promotors de
cada una de les propostes. I Ii
puc assegurar que entre els
promotors de l'opció presen-
tada per Caldés figurava, en-
tre d'aHres, l'Associació Ho-
teleradeSóller

No basta, idò, que vostè
desmenteixi públicament Ia

Una entrevista laudable
Señor director de Ia "Veu de

Sóller":
Me sen'a muy grato me

publicase Ia siguiente carta, pa-
ra darle Ia enhorabuena por Ia

entrevista que salió publicada el
pasado viernes a Miguel Aguiló
Moyá, por todos conocido como
"Miquel Uauner", celebrando su
cincuenta aniversario como

Quisiera que estas líneas
fueran una llamada de atención
para los padres con hijos en
edad escdar, especialmente
los que cursan Enseñanza Me-
dia, porque he podido detectar
que Ia asignatura de "Lengua
Catalana" tiene, en algunos ca-
sos, muy poco que ver con el
aprendizaje de las reglas gra-
maticales de ese idioma o su li-
teratura, derivando hacia ver-
tientes meramente políticas
que no debieran formar parte
de una clase de lenguaje, es-
pecialmente cuando quienes Ia
reciben son jóvenes en forma-
ción y ello supone una clara
manipulación de sus mentes.
Creo que los profesores no de-
ben aprovechar Ia libertad de
cátedra convirtiendo sus clases
en fácil tribuna para promocio-

Bilingüismo, sí9 porfavor (1)
S.Olivé

nar sus ideologías; Io único que
deberían enseñar en esta ma-
teria es el respeto a Ia demo-
cracia, a Ia libertad de expre-
sión y al pluralismo político.

La realidad de Io que está
ocurriendo he podido compro-
baria leyendo alguno de los li-
bros que mis hijos han tenido
que estudiar para Ia asignatura
mencionada y que, bajo Ia fa-
chada de estudios presunta-
mente científicos, llegan a Ia
conclusión de que, para que el
catalán no desaparezca, es
preciso que se borre totalmen-

te el castellano en aquellas
comunidades que hace siglos
constituyeron los "Paisos Cata-
lans" y que éstas vuelvan a
constituir una nación libre e in-
dependiente como en el pasa-
do.

Me limitaré a reproducir y
comentar algunos puntos de
uno de los libros en cuestión
para que los que me estén le-
yendo puedan formar sus pro-
pias conclusiones; se trata de
un estudio de Socio-lingüística
(desde una perspectiva catala-
na, claro) en el que se enseña,

entre otras cosas que el cata-
lán es una lengua dominada y
subordinada al castellano; que
el bilingüismo es un mito pro-
pugnado por el Gobiemo es-
pañol y destinado a perpetuar
este dominio y subordinación;
que, para sacudirnos este yugo
y conseguir una normalización
lingüística efectiva, deberíamos
dejar de usar definitivamente el
castellano en beneficio de otra
lengua, que podría ser Ia ingle-
sa, a fin de que los catala-
no-parlantes podamos comu-
nicarnos con otras naciones sin

necesidad de usar Ia odiada
"lengua del imperio" y por tanto
no pueda ser cuestionada Ia
oficialidad "exclusiva" de Ia len-
gua catalana en nuestro territo-
rio, etc.

En cuanto al primer punto,
pudo ser verdad en el pasado,
pero las cosas son muy distin-
tas en Ia actualidad y, preten-
der que nada ha cambiado es
una falacia, naturalmente que
una situación lingüística tan
anormal como Ia que hemos vi-
vido, no puede cambiarse en
unos pocos años y tendrán que
pasar bastantes más para que
haya una mayoría que hable,
lea y escriba en catalán, pero
las bases para que ello sea po-
sible ya están puestas y creo
que vamos por el buen camino.

(Continuará)

desvinculació entre els hotelers
sollerics i les propostes de
construcció del tónel. Conven-
dria que explicas a l'opinió
pública com és possible que
l'Associació Hotelera s'hagi
mantengut al marge de qualse-
vd proposta si, per attra banda,
figura com a promotora de l'op-
ció den Caldés. Es possible que
qualcun dels associats utilitzàs
el nom de l'Associació, sense
que el President ho sabès, amb
Ia intenció d'inflar artificialment
Ia llista de promotors d'aquesta
opció?

PlàcidPérez

vendedorde periódicos.
Es muy agradable para to-

dos los sdlerics leer las simpá-
ticas anécdotas que en ella se
reflejan, y que no hacen más
que identificar el buen carácter
de nuestro amigo Miguel. Es de
apreciar Ia iniciativa que han te-
nido ustedes queriendo organi-
zar Ia entrega de una Raca a
una persona tan querida por
muchos como es Miguel, y que
además es conocido por casi
todo el mundo, ya que si se
habla en cualquier lugar de él,
todo el mundo Io identifica con
Sóller, y ello demuestra que es
un personaje totalmente ligado
al nombre de nuestro valle.

Si algún día desapareciera
nuestro amigo del semáforo
vendiendo sus periódicos (Dios
no quiera que sea por ahora),
estoy muy seguro que ense-
guida nos dariamos cuenta y Io
echaríamos en falta.

Sin más y con gracias anti-
cipadas, un abrazo, y enhora-
buenaparaMiguel.

Juan Antonio Fernández Ruiz
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Marc Boter, Miquel Guardiola, Josep Torrens i
Manuel Vázquez són quatre dels treballadors de Ia
Brigada Municipal que volen donar a conèixer a
l'opinió pública les difícils condicions que regeixen el
seu treball diari. Critiquen durament Ia manca de
consciència ciutadana de molts sollerics, i es quei-
xen de manca de consideració per part dels respon-

sables polítics, de Ia poca atenció que els presten
els seus superiors, i del tracte poc humanitari de que
són objecte. Deficiències higièniques i sanitàries,
manca de vestuari, material tècnic antiquat, horari
laboral inadequat, salaris insuficients, expedients
disciplinaris, i molts d'altres temes són tractats
extensament. L'entrevista és molt dura. Les denún-

cies que formulen són gravíssimes. Les conseqüèn-
cies, imprevisibles. EIIs ho saben, i temen l'adopció
de repressàlies. Aquest redactor, que els acompan-
yà fa dos anys en un vespre de treball, pot donar fe
que gairebé tot el que compten és veritat i que,
durant aquest temps, les seves condicions de treball
han empitjorat encara més.

EIs treballadors que recullen el fems es senten marginats

"Estam treballant en condicions tercer-mundistes"
"Hem arribat a unasituació límit. Labrutor ens ha guanyat!"

Plac.dPérez

Pregunta.- Vos veig molt
alçurats. Quèpassa, al·lots?

Resposta.- Hi ha per
estar-hi! Les platges estan bru-
tes, els carrers i places fan oi,
tes fonts públiques no funcio-
nen, e/s jardins estan plens
d'herba, Ia gent protesta per Ia
recdlidadelfems.

P.- I qui en té Ia culpa de
totaixò?

R- La gent Ia dóna als tre-
balladors, que són e/s qui
donam Ia cara. L'Ajuntament no
ens ajuda gens, sinó que encara
es lleva les puces del damunt i
ens carrega les culpes a nosal-
tres. Ja n'estam farts! Esperà-
vem que prest es trobaria una
solució però, en vista que tot
segueix igual, volem donar a
conèixer Ia situació a l'opinió
pública, perquè hem arribat a
una situació límit. Volem que Ia
gent sàpiga que Ia brutor ens
ha guanyat. No podem fer més
de/quefeim!

La recollida del fems

P.- Anem per parts. Primer
Ia recollida del fems. Quants
camions realitzen aquest ser-
vei?

R.- Dos camions "Ebro"
petits per traginar enderrocs, i el
"Dodge", que és el camió gros
equipat amb premsa hidràulica.
Aquest mes d'agost hem comp-
tat amb el camió petit de Deià,
que també tépremsa.

P.- Quin servei cobreixen
cadaund'ells?

R.- El de Deià fa Ia recollida
de Ia població, i realitza 2 ó 3
viatges diaris a l'abocador de Ia
fíguera. Quan es feia amb el
camió petit nostre, que no té
premsa, en fèiem 7 ó 8 a l'estiu.
El camió gros recuK l'Horta i el
Port, i fa dos viatges diaris, i tres
eldiuns.

P.-lnobasta?
R- Bastaria si estassin en

condicions. EIs camions que
tenim ara Ja no serveixen:
només els queda un any més
de vida. Al Vodge" també Ii
queden pocs anys per manca
de manteniment i de repara-
cions. Endemés, a causa de
l'attura, tampoc són adequats
per buidar-hi e/s contenidors, i
mottes vegades ha de baixar el
xófer per ajudar-nos a buidar
uns depòsits que arriben a
pesar rriés de 100 quilos. Al final
acabam rebentats!

P.- Què passa amb els con-
tenidors?

R- Haurien de ser més
grossos i poder-se buidar i nete-
jar automàticament, perquè n'hi
ha mofts que fa més d'un any
que no s'han netejat. Només
destapar-los, ja t'envesteix un
tuf que no es pot aguantar, i és
tògic que Ia gent no hi vufaui
posar tes bosses dedins.
Endemés, els contenidors no
han fet més que augmentar el
volum de fems. Abans, devers
el "xatef vermell" o /a Telefònica
podies trobar 2 ó 3 bosses, i ara
no basten tres contenidors...

El personal que cobreix el servel de recollida domiciliària de fems creu que hauria d'haver denunciat abans les pèssimes condicions en que treballen.

P.- VoIs dir que no vàreu
ser consuttats abans d'instal·lar
aquests contenidors?

R- CaI Mai se consutta res
als trebaltodors! Ni de/s conteni-
dors, ni de l'horari, ni de Ia nor-
mativa, ni de seguretat i higiene.
Res! Potser que ho consuttin al
mestre, però a nosaHres no.

L'horarilaboral

P.- Per cert, quin és el vos-
trehoraridetreball?

R- Per netejar les platges,
començam a les vuit del matí, i
mitja hora després Ja hi ha
estrangers que prenen el sol.
Passam amb el camió, i els hem
d'esquivar per poder recollir Ia
brutor. Ni tan sols podem rem-
pinar l'arena així com toca, per-
què Ia platja està plena de
pedres. A les onze anam a llevar
els fems de Santa Caterina, i
passam per dins el Port amb el
camió petit carregat de bosses
com una carrossa, amb aquella
pudorassa insuportable. Nosal-
tres Ja hi estam acostumats,
peró l'aftra gent s'ha de tapar el
nas. Donam una bona imatge
cteScV/er.../

P.- I per Ia recollida de
fems?

R- Fe/m sis dies de feina
setmanals, sense horari fixe.
Començam a les nou del ves-
pre, i fins que acabam. Aquest
mes, amb el camió de Deià, són
devers /es tres i mitja, i només
ens aturam mitja horeta per
berenar. Però prest el se'n tor-
naran endur, i amb l'altre camió
acabam mes de les cinc. Si
qualque dia acabam un poc

més prest és perquè mos ho
treim de les cames i dels bra-
ços...

P.- Qui estableix l'horari de
feina?

R- El Secretari, després
d'escottar l'encarregat d'obres.
A nosattres ens cau /a cara de
vergonya quan, per exemple,
passam per davant un restau-
rant a recollir el fems, i Ia terras-
sa està ptena de clients que
sopen, o bé netejar Ia platja
quan està ptena de gent que
pren el sd, però no ens queda
attraremei!

Manca de personal

P.- Quantes persones sou
perferlarecollida?

R- Dos peons i un xófer
per cada camió. Quan és
necessari qualcú més, s'agafa
gent de Ia Brigada Municipal, i Ia
Brigada queda coixa. A l'estiu
només hi ha quatre homes, i no
poden atendre totes les neces-
sitats: basta veure els carrers
com estan de bruts!

P.- Què cobrau per fer
aquestafeina?

R- El nostre sou mig és de
70 a 75 milpessetes mensuals, i
no cobram hores nocturnes, ni
determinats plusos. EIs mem-
bres de Ia Brigada es regeixen
pel Conveni de Construcció i
cobren qualque cosa per noc-
turnitat, però manco del que els
correspon.

P.- I no teniu attres com-
pensacions?

R- Les úniques compen-
sacions que tenim són una hora
lliure en dia laborable per cada

hora treballada en dissabte o en
dia de festa (S. Bartomeu, Es
Firó, etc.), però sense cobrar
hores extres. Tant nosaftres
com Ia resta de Ia Brigada en
fe/m, però e/s funcbnaris labo-
rals no les cobram. I això que
ningú s'ha negat mai a treballar
fora de Ia jornada diària. Així ens
paguen...! Quan hi ha una dita-

da de mèl a donar, mai Ia rebem
nosaftres. Al contrari: si quakjue
vegada exigim e/s nostres drets,
encara ens obrin un expedient
disciplinari...

Expedients disciplinaris

P.- Uep aquí! Què és això
delsexpedients?

EIs contenidors actuals no estan adequats als camkxis. Alguns d'efls fa
mès d'un any que no es netegen.

R- Fa un any i mig presen-
tàrem una instància sd.licitant
cobrar un plus per fer jomada
ampliada: enlloc de 37,5 hores
setmanals, en féiem 40, i crèiem
que ens corresponia cobrar Ia
diferència, perquè hi ha aftres
funcionaris que Ia cobren. Passà
un any i no rebérem contesta.
Després d'una segona instància
d'advertència, ens aturàrem de
fer feina, i obriren un expedient
sancionador a cinc membres de
Ia Brigada. Posteriorment plan-
tejàrem un contenciós-admi-
nistratiu, i ara esperam el resul-
tat. No tenen cap tipus de con-
sideració amb nosaftres. Ens
consideren l'escòria de l'Ajun-
tament, els al.lots beneits, els
marginats!

P.- Segons aIxò, les rela-
cions laborals no són gaire
bones?

R- En absolutl Endemés,
als joves no ens donen gens de
confiança. Nosaftres, com
tothom, aspiram a ascendir,
però només ens trobam amb
travetes per tot, i així és moiï
difícil.

Vestuari, seguretat, higie-
ne,...

P.- Això que deis és molt
fort! Supòs que, a! manco, ten-
dreu un vestuari adequat...

R- Poís pensar. Ens han
donat uns calçons i una camia,
però només tenim un parell de
botes per tots els membres de
Ia Brigada. Un ha de dur les
botes suades que s'ha posat un
attre, que per ventura ha tocat
merda. Tenim 3 ó 4 xubasquers
comp/efs, / e/s hem de compar-
tir entre tots. Si un té fongs o
està malatt, pot transmetre te
matetöa als attres companys. I
de tes e*ries no en pariem! Ss
càvecs e/s fan e/s mateixos
membres de to Brigada. No en
compren cap; tots són fets en
casa. La situació nostra és ter-
cermundista en tots els aspec-
tes!!

P.-Onteniu els vestuaris?
R- E/s membres de Ia Bri-

gada estan ubicats a /a depura-
dora, on tan so/s no hi ha ves-
tuaris. Diàriament estam en con-
tacte amb objectes infectats:
clavegueres, fems, etc., i quan
hem acabat Ia jomada, hem de
partir a ca-nostra tots bruts.
MoHs hem de passar per llocs
cèntrics, í som un focus de con-
taminació ambulant. EIs que
fe/m Ia recollida de fems el
tenim al garatge, devora
l'escorxador. No hi ha taquilles
per guardar te roba. Només
tenim un excusat, i un attre a
l'escorxador, però per arribar-hi
has d'obrir i tancar tres barreres
i, si vas una mica empès, no hi
ets a temps! Tenim un termo de
12 tts. per a tots e/s treballa-
dors.

P.- Si és així, al manco
tendreu un bon servei higiènic i
sanitari...

R- Pofs pensar! Reconei-
xements mèdics, cap ni un! Un
company nostre es va clavar

Contmúa a ta pàgina següent
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una agulla hipodèrmica buidant
un contenidor, i Ia única cosa
que dúiem dins el camió era
mercromina i cotó. Endemés, Ia
gent té molts pocs miraments,
perquè quan reculls el fems
pots trobar de tot...

Incmsrneciutadà

P.-Comésara?
R- Des de bidons que pe-

sen més de 150 quik)s, flns a
fems sense bosses, brou que
put, que ben bé podria ser pipí,
cans morts, restes de matan-
ces, xots escorxats. De tofí No-
sattres, que Ja estam avesats a
n'això, hem arribat a vomitar
l'ànima. I no paríem de certs ho-
tels: casetes petites, que quan
obrís Ia porta et pega el fems
per damunt, fems en orri, cap-
ces de cartó senceres. De ve-
gades has de remolcar els bi-
dons més de 20 metres fins al
camió, etc.

P.- Voleu dir que Ia gent és

P.- Però al manco els polí-
tics estan al corrent d'aquests
problemes.Ono?

R- Llevat de n'Andreu
Pons, que va estar tota una nit
amb nosaltres, no hi ha ningú
més que conegui a fons les
nostres condicions de treball.
EIs aftres només ho saben de
paraula. Antoni Vallcaneres
qualque vegada ha seguit el re-
corregut de Ia camioneta petita
per Ia barriada de Santa Cateri-
na. Estam cansats de suportar
crítiques de tothom, i convidam
a qualsevol persona, tant als po-
lítics com als ciutadans, perquè
vengui amb nosattres i vegi el
nostretreball.

Les possibles solucions

P.- Qui són els responsa-
blesd'aquestasftuació?

R- No ho sabem, però tots
els funcionaris de l'Ajuntament,
tant administratius com Ia Poli-
cia Municipal, han aconseguit
bona part d'allò que volien: ves-
tuarís, dutxa, aigua calenta, ta-

"Quan passam per llocs cèntrics,

som un focus de contaminació

ambulant"

tanincívica?
R- Ja ho crec! MoKa gent

treu el fems de Ia manera que
vol i a qualsevol hora. Te podem
garantitzar que, quan hem aca-
bat de fer Ia recolltía, podríem
tomar passar pels mateixos ca-
rrers i encara ompliríem un ca-
mió. I això que solem passar
sempre a Ia mateixa hora...

P.- La gent es queixa de
que deixau coses sense reco-
llir...

R- Una bossa de plàstic
plena d'enderrocs (escombros)
Ia deixam, o un bidó ple de
fultes de fasser, o manats
d'herba sense fermar. EIs qui
treuen això haurien de com-
prendre que nosattres també
som persones i mereixem una
mica de respecte. A les bosses
hi caben uns 3 kgs. de fems, i
mottes vegades n'hi posen més
de 20. A més, to majoria de gent
treu tes bosses totes soles,
sense poal. Indús a/gunes per-
sones (?) tiren /a bossa des de/
balcó directament dins el camió
quan passam i, si el camió corre
un poc, et pega damunt el cap.
AKra gent tira el fems als conte-
nidors des del cotxe, i si cau de-
fora o queda damunt-davall, no
fa res: ja ho culliran e/s al.lots de
laBrígada, queperaixócobren!

P.- També diuen que si les
bosses estan rompudes deixau
elfemsenterra.

R- Si nottros l'espenyam, Ia
recollim, però sija està rompuda
normalment no ho feim. Moltes
vegades és culpa dels cans i
moixos que van a lloure; n'hi ha
motts i espenyen les bosses i, si
tes havíem d'aplegar totes, no
acabaríemmai.

Ordenances municipals

P.- Jo tenia entès que hi
havia unes ordenances refe-
rents a Ia manera de treure el
fems, horaris, etc.

R- Aquest és el protíemal
Les ordenances que hi ha són
antiquades. Pareix que en volen
aprovar unes noves, però de
moment no ho han fet. No tenim
on aferrar-nos en cas que un
contenidor no estigui en condi-
cions, o quan una bossa està
massa plena, o quan treuen co-
ses que no són fems.

quilles, etc. Nosattres, en canvi,
no hem avançat gens en aquest
aspecte.

P.- Quines solucions hi
veis?

R- Per a Ia recollida de
fems fan falta dos camions
equipats amb premsa hidràuli-
ca, un gros i un petit, més un
eleva-contenidors mecànic.
També es necessita una furgo-
neta per netejar el Port i les
platges, i una altra per netejar
periòdicament els contenidors.
Per tant, s'ha de calcular el per-
sonal necessari per mantenir
aquest servei, tenint en compte
que s'han de cobrir les baixes i
vacacions corresponents. Tam-
bé es necessita un mecànic
pelscamions.

P. -1 Ia resta de Ia Brigada?
R- Es ben necessari sepa-

rar Ia recollida de fems de Ia res-
ta de Ia Brigada Municipal /, per
tant, s'hauria de fer un estudi de
/es necessitats de personal i,
sobretot, milkxrar el material
tècnic i mantenirJo, perquè ara
noescuidagens.

P.- De les tres solucions po-
lítiques que es proposen: priva-
titzactó, cooperatMzació o mu-
nicipalització, per quina vos
inclinaríeu?

R- Nosattres no ens incli-
nam per cap solució concreta. A
nosaKres ens paguen per fer
feina i no ens negam a 1er-la,
sempre que comptem amb els
medis tècnics adequats. El que
passa és que fa molts d'anys
que no s'ha invertit ni un cèntim
en Ia recollida de fems.... !

P.- Quines accions heu
emprès per solucionar aquesta
situació?

R- Fa cosa d'un any parlà-
rem amb el Batle i ens va pro-
metre que algunes coses es so-
lucionarien immediatament, pe-
rò de llavors ençà no hem rebut
cap tipus de solució.

P.- Quines altres accions
pensau emprendre?

R- Si no s'adopta cap so-
lució aviat, haurem de prendre
mesures de força, sense que ai-
xò vulgui ser cap amenaça. No-
sattres no som partidaris d'arri-
bar a Ia vaga, per ara. De mo-
ment, hem denunciat Ia situació
a Seguretat i Higiene en el tre-
ball, idesprésjaho veurem.

Joventuts Musicals, és una associació internacio-
nal dedicada a Ia promoció de joves estudiants de
música i a l'organització de concerts. A Sóller, fa uns
tretze anys, existia ja aquesta associació que organit-
zà moltes vetlades, no sols de música sino culturals
en general. Ara, un grup de joves està decidit a revita-

litzar-la de nou i crear un ambient i una vida musical
més intensa a Sóller. Diumenge que ve està anuncia-
da Ia seva presentació amb un acte on el Concert de
piano a càrrec de Joan MoII en serà el bessó. Miquel
Angel Miró serà el president de JJMM de Sóller, i amb
ell parlam del que serà Ia feinad'aquestgrup.

El pianista Joan MoII protagonitzarà el primer acte

Després de tretze anys, reapareix
Joventuts Musicals de Sóller

M.P.

Pregunta,- D'on ha sortit
Ia idea de formar Joventuts
MusfcalsaSóller?

Resposta.- Fa un any i
mig que un grup de joves
d'aquí, de Sóller, amb el nom
de Grup Novetat, hem treba-
llat organitzant concerts i al-
tres actes musicals. Tant l'any
passat com aquest hem fet un
programa anual de concerts
que hem duit a terme sempre
que hem pogut. Ara, Ia idea
és legalitzar aquest grup i així
tenir més suport econòmic i
poderseguirendavant.

P.- Així, seguireu fent Ia
feina que feia el Grup Nove-
tat?

R- Dins el Grup Novetat
hi havia dues branques: una
que s'ocupava dels temes de
música, i l'altra que organitza,
encara ara, actes literaris. Par-
lant entre noltros, Ia comissió
de música era Ia que necessi-
tava més suport econòmic, Ja
que Ia idea era fer un progra-

LJuísLlach...
R- Ah, bé!, En Lluís

Llach, ens explicaren que ha-
via de cantar al Convent,
contractat per JJMM de
Sóller, i el recital no pogué
fer-se perque Ia polida no ho
permeté; encara estaven en
temps d'en Franco i segons
quins tipus de manifestacions
culturals eren il. legals.

P.- Hi ha gent de l'antiga
associació, entrevoltros?

R- Si, s'han interessat
pel tema na Maria BeI To-
rrents, na Catalina Rullan,
na Paula Baucà, en Joan
Vigo, na Isabel Alcover, i al-
gun d'ells està dins Ia primera
juntadirectiva.

LesactivítatsdeJJMM

P.- I el programa d'activi-
tats que fareu, en què estarà
basat?

R- Volem donar molta
importància oportunitats als
estudiants de música, en
concret de Sóller. També vo-

la promoció dels joves músics.
Va ser president de Joventuts
durantmottde temps.

P.- Però en Joan MoII no
és un jove estudiant, i no ne-
cessitapromoció...

R- fens raó, però si l'or-
ganització de concerts se-
gueix endavant i a Sóller hi ha
una vida musical més intensa,
servirà per animar als que es-
tudien. En aquest moment,
noltros ara que començam,
hem de consolidar l'associa-
ció i precisam que Sóller ens
agaficonfiança.

P.- Però no has dit que Ja
fa més d'un any que feis fei-
na? La gent vos deu conèi-
xer...

R- Si, però volem oferir
als socis un bon programa
anual, ens agradaria interes-
sar a més gent de Ia que habi-
tualment assisteix als con-
certs organitzats fins ara,
implicar als petits i joves es-
tudiants...

P.- Tendreu socis, paga-
ranquotes?

R- Si, hem establert unes

P.- I voftros no ho heu
demanatal'Ajuntament?

R- En una reunió, Miquel
Puig, regidor de les Cases de
Ia ViIa, ens contà que estaven
mirant de comprar-ne un. Ara,
amb aquesta associació en
marxa, serà uns dels objectius
príoritarís a dur envant: Acon-
seguir Ia financiació d'un pia-
no de coaperSóller.

P.- Amb quin pressupost
comptau per seguir enda-
vant?

R- Per aquests mesos
que queden d'enguany, tenim
130.000 pts. d'una subvenció
que ens va concedir l'Ajunta-
ment, però encara no l'hem
poguda cobrar. PeI curs que
ve, amb el nom de JJMM po-
drem demanar més subven-
cions. També ens interessa
organitzar concerts lligats a
attres actes culturals: el con-
cert del pregó de fires, el de
l'entrega dels premis VaII
d'Or... Tenim previst aprofitar
els programes culturals de les
caixes per dur alguns dels ac-
tes que proposin, i a més, a

LaideadeJoventutsMusœalsésdonar tunitats als grups musicals i als estudiants de música de
MMr.

ma anual. D'aquesta manera
consideràrem que era neces-
sari legalitzar Ia part de músi-
ca i que Ia part literària, tan
coneguda pel concurs de
poesia, restàs amb el nom ini-
cial del grup. EIs membres
més interessats per Ia música
formen part de Ia Junta direc-
tiva.

P.- Però, perquè heu es-
collit Joventuts Musicals?

R- Nottros sabíem que a
Sóllerja hi havia hagut una de-
legació de Joventuts Musi-
cals, i pensant que era una
associació que tenia pràcti-
cament els mateixos objectius
que noltros, ens posàrem en
contacte amb els antics
membres.

P.- VoIs dir que restabli-
reu una antiga associació?

R- Així és. Fins fa 13
anys a Sóller JJMM organitza-
va un concert o més cada
mes. Ens han contat que pas-
saren per Sóller joves músics
que ara són famosos, per
exemple en Gabriel Estare-
lles, guitarrista.

P.- Si, i permi vengué en

tem organitzar concerts de
grupssollerics.

P.- Sc4s vos dedicareu a
organitzar actes de música
clàssica?

R- Ens agradaria abarcar
attres camps de Ia música
que no fos sols Ia clàssica: el
jazz, Ia música folklòrica, els
cantautors, sempre que siguin
estudiants o joves músics que
puguin oferir el seu treball en
concert.

P.- Hi ha altres associa-
cions d'aquest tipus a Mallor-
ca?

R- Si. N'hi ha a Palma, a
Inca, a Capdepera, i també a
Eivissa, MaóiCiutadella.

Elprímerconcert

P.- Quin serà el primer
acte que presentareu?

R- Diumenge que ve,
Joan MoII donarà un concert
a/Església del Convent.

P.- Quina relació té
aquest concertista amb
JJMM?

R- El professor J. MoII
sempre ha estat interessat en

quotes per les persones que
vufauin associar-se. Com més
joves,mesbarates.

P.- Tomant al tema del
concert, com ho fereu per te-
nir un piano de coa a punt?

R- Sempre que JJMM
presenta una delegació, Ia
Casa Martí, d'instruments
musicals, cedeix el piano. I
l'Ajuntament ens ha promés,
des del primer moment que
es faria càrrec del transport.

La necessitat d'un piano
decoa

P.- I no és ben necessari
un piano de coa per Sóller?

R- Si, de fa temps l'Ajun-
tament ha de llogar pianos per
fer concerts, i val molt llogar
unpianoperun solconcert.

P.-Moltqueés?
R- Unes cenf mil pesse-

tesomés.
P.- Perunasolavegada?
R- Si, i per això si l'ha-

guessin comprat fa uns quin-
ze anys, quan l'antiga Junta
Directiva de JJMM ho sol.licità
Ja estaria amortitzat.

MkpelAngdMro,seraelprimer
nrA<rif4lv^ Il·i iinl̂  nl*tmntfalapiO9KIUIILUfiaOUUU^H#UU9

priorrtaris serà aconseguir ta
financiactó d'un piano de coa.

través de JJMM de Batears
fendrem concerts de Joves
Estudiants de música que són
patrocinats per l'Ajuntament,
Ia nostra associació i Ia Direc-
cióGeneraldeJoventut.

P.- S'hauran de pagar a
partir d'ara els concerts?

R- El concert de diu-
menge no. Serà possible grà-
cies a Ia col.laboració de molts
comerciants de Sóller, de La
Caixa, de l'Ajuntament i dels
Pares Missioners dels Sagrats
Cors.

P.- I els altres actes mu-
sicals?

R- EIs d'estudiants de
Sóller també seran gratuits,
però en els altres s'haurà de
fer pagar una entrada. PeIs
socis els concerts de Sóller
seran gratuits, i fendran des-
compte als que organitzi
JJMMa altres llocs.

P.- Quan i on serà el con-
certdeJoanMoll?

R.-Serà al Convent, a les
8del'horabaixa.

P.- Endavant, estam se-
gurs que tendreu molt bona
acollida.
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FutbollllDMsió

Martin,e8mostrtavassatadordavamporta.(FotoSampedro)

Golejada en el "Miquel Nadal"

R.Uull,0-C.F.Soller,4
Martín, 3 gols, lafigura

Toni Oliver

Un vertader passeig, va
resuttar l'amistós de dis-
sabte al federatiu camp del
"Miquel Nadal". Un Sóller
amb vàries absències, es
va imposar de forma inape-
lable al novell equip de III
Regional, el Ramón LIuII, un
conjunt composat per ju-
gadors joves, i alguns
ex-tercera divisió, que ju-
guen per vertader hobby,
sense les obligacions d'un
equip de categoria nacio-
nal, i amb l'aventatge de
poder jugar aprop de casa
seva.

Ja va jugar Guillermo

PEP:

NoVhifacis!
flJnbonamic)

Martín de punta en els
seus temps a les files del
Porreres a tercera, i cte ve-
ritat que demostra que no
se. n'ha oblidat. Foté tres
gols de "chapeau", propis
d'un consumat "pixitxi". La
nota negativa, Ia lesió per
una estirada musuclar de
Xiu. Sembla ser que no és
molt important, i que el di-
ligent migcampista, podrà
començar Ia lliga al camp
del Porto Cristo, a ple ren-
diment.

Diumenge, el Ramón
Llull,aCanMaiol

Serà l'últim encontre
abans de Ia lliga, a vuit dies
vista. El R. LIuII, tornarà ai-
xí; Ia visista al equip de Ti-
moner, que en els dos úl-
tims partits preparatoris ju-
gats a fora, Victòria i R.
LIuII, no han encaixat cap
gol. El partit, repetim, diu-
menge, a Can Maiol, a par-
tir de les set i mitja del ho-
rabaixa.

Seria el quartjugador de Ia cantera,
emigratenguany

Xisco Raja, amb un peu
en el Llosetense

Toni Oliver

Després de l'emigrament
de Alfons, López i Sánchez,
Xisco Raja, serà el quart juga-
dor solleric, que aquest any
abandoni el dub de Ia VaII. El
Uosetense, que recordem, di-
rigeix Daniel García, Ja es va
interessar l'any passat pel jo-
ve devanter sdteric, i aquest
any, sembla a ser que amb-
dúes directives, les del Sóller i
Uoseta, han arribat a un prin-
cipi d'acord. El Sóller cobrarà
pel traspàs, Ia xifra de cent
vint-i-cinc-mil pessetes al
comptat, i un partit a celebrar
més endavant a Can Maid.

Raja:"ASolterendosanys,
he cobrat vurt-mil pessetes"

Si escottam totes les parts
en qualsevol litigi, treurem
sempre mottes coses en clar.
En aquest cas, Xisco Raja, té
lescosesclares:

-Me sap greu deixar el
Sóller, però és que de Ia direc-
tiva presidida per Toni Burgos,
he cobrat en dos anys, tan
sols VUfT-MIL pessetes. Vo-
len cantera, peró és que ens
tenen una mica abandonats.
Naturalment que en aquestes
condicions no m'interessava
seguir aquí. El Uoseta, m'ha

oferit unes molt millors condi-
cions, i ells s'han cuidat de
negociar Ia meva baixa. En
principi, hi estaré un any, i si
les coses van bé, posssible-
ment seguiré. De moment, en
els entrenaments, i partits
disputats, tot va com una se-
daanivellpersonal.

Sort, Xisco, perquè a nivell
individual, sabem que tens
condicions pertriomfar.

Raia:"EnprincipivaigaUoseta
perunany".

(FotoSampedro).

La nova directiva del
C.F.S6ller89-90

President: Miquel Colom Morell.
Vice-president1er.: Juan Baigos Beltran.
Vice-president 2on.: Joan Sastre Gelabert.
Vice-president3er.:FabianMartinezCabezuelo.
Secretari Joan Uorenç Colom Canals.
Vice-secretari RamónColom Guasp.
Tresorer: Francesc Vivas Pierre.
Contador: Manuel Vázquez Pulgarin.
Vocals: BernatBestardMorell.

AntoniBurgosOliver.
AndreuMarroigFiol.
JoanArbonaAlonso.

Les últimes esperonejades
d'un atribulatex-president

Toni Oliver

L'home, ha perdut el mando i el poder. Retrassà
l'assemblea sense uns motius aparents. Assegurava als
futurs nous dirigents, que dit acte estava sol.licitat a Ia
Federació. Era Ia primera quinzena de Juliol. Un mè
negre! Quan un dels més significats membres de Ia no-
va junta va voler demanar explicacions a Ia pròpia Fede-
ració, Ia resposta fou lacònica: "no hi ha cap assemblea
sol.licitadaperpartdelC.F.Soller"...

Aquest personatge, amparat en Ia seva ancestral
imatge d'home bó, ens ha prés el pèl a tots. El retarda-
ment de l'assemblea, pot haver tingut unes mort nega-
tives conseqüències. La nova directiva no ha pogut
començar a treballar en Ia qüestió econòmica, fins que
no ha sabut amb certesa els números i les xifres.

A damunt tot això, cal dir, sempre segons els propis
jugadors, que havíen perdut Ia credibilitat totalment
amb el pagès. Es més, moR probablement, Ia desban-
dada de jugadors, haqués estat mort important. El futur,
totaunaincògnita...

Conclusions

Una i ben clara: que els càrregs, lluny de ser vitali-
cis, són per gent capacitada, i no per persones que
únicament tenen bona voluntat. Quant a allò de les
"plomes", mira: uns nèixen en condicions d'escriure, i
d'attres, no. Això és llei de vida. Ah!, i ens deixam sabo-
roses anècdotes en el tinter del l'ex.. Qualsevol dia
vendrà bé el contar-les. I és que allà on no n'hi ha...

TarífesSocis
C.F.Soller89-90

Socid'Honor 25.000ptes.
SociProtector 15.000ptes.
SociNumerari 10.000ptes.
SociJubilatProtector 12.000ptes.
SociJubilatNumerari 7.000ptes.
SociSenyoraiJuvenil 7.000ptes.

Com es pot comprovar, els preus no han sofert atteració
respecte a l'any passat. Recordem que els associats de Ho-
nor i Protectors, tenen entrada de franc a Ia totalitat d'en-
contresdel'any.

Les artres categories de socis, podran presenciar els par-
tits de lliga, menys els declarats "jornada econòmica" i "dia
delclub".

POSTRES

Mfarroig
PASTISSERA

CarrerdelaRosa,3{Soller)- TeI. 63 1973

Floristeria

Paradís
Bonsaisy
accesorios

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

J.SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Serviciooficial

FAGOR-ASPES
C/.dekMar,157,bajos

Tel.630673

1DOPEZ £
MUSIC-BAR - AMBŒNTEJUVENTJL
VIDEO CLIPS - POOL BILLAR - DARDOS

TEL.s633787
O. AJmiranteMinmdalprinapiocottof<Mx>n. POKTDBSOtLEK

DJ
r55$T5^^Tf* M ^>Trft5Mfta) Ii ¿rà^lJJ/

lp@rt

TODO EN ARTICULOS DEPORTWOS

En exclusiva

NIKE
1 a. marca mundial

Avda. JeroniEstades, 4 - TeI. 633761 -SOLLER

TRANSPORTES
MARROIG
Tel.: 632570

Argiles, 54

CHAPA Y PINTURA

TONI GUASP
C/. Cuadrado, 6

Telefono 63 34 92 - SOLLER

INSTALAClONESY
REPARACIONES ELEaRICAS

CAMBIEAL220V.

Electro|
PtazaAntonioMaura,10

TeWfono:632946
TeMfonopartkufar:
632976y632926
SOUER(Maaorca)

SNACK BAR - RESTAURANTE

Mar / Vent
COCINA MALLORQUESTA
PLATOS COMBINADOS

HAMACAS
PLAYADESOUER- Telefono6323 iO
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Sa Glosa dcn Tomcuet

Unequipformal
Vaig anar a sa presentació
ianavamoltil.lusionat
però vaig quedar un poc falló
al veure que de nou, no n ' hi havia cap

Tres homes vull destacar
que son dignes d'aplaudir
ells han volgut quedar aquí
i an'el Sótler defensar

Són en Got, Bestard i Nadal
que han demostrat una estimació
a n 'es seu equip i color
d ' una manera excepcional

També son dignesd'anomenar
Bernat, Miralles, Martin i Amengual
que amb el Sóller han volgut continuar
perqué han vist que és un equip formal.

Carmelo Garcia, un dels puntals
deljuvenil

"Hem d'assolir un lloc privilegiat,
delcinccapamunt"

JoanAntoni

A n'en Carmelo no cal presen-
tar-ho. Es un jove mott conegut
dins el món del futbol de Ia VaII
que Ja ha jugat amb el primer
equip.

Ocupa Ia demarcació de mig
campista i és posseïdor d'una
tècnica 'individual excel.lent. Es
un jugador vàlid al cent per cent.

Ens posàrem en contacte
amb efl per aclarir una sèrie de
punts, accedint de manera com-
plaent.

-Com veus Ia plantilla del Ju-
venil per a Ia temporada que ha
decomençar?

-La veig bé, és bastant
nombrosa i mott compensada en
totesleslínies.

-Quin és l'objectiu primordial
del Juvenil aquest any?

-Nottros tenim l'aspiració
d'assolir un lloc privilegiat, del
cinccapamunt.

-Quines són tes teves aspira-
cions personals aquesta tempo-
rada, jugar amb el juvenil o amb
elprimerequip?

-Jugar amb el juvenil, ara bé
si em necessitassin en el primer
equiphianiria.

-lcaraalfutur?
-Primer vull jugar aquesta

temporadaidesprésjadecidiré.
-Et ve a gust Ia situació que

Petanca

ocupes a dins el camp?
-Si',mott.
-Quina opinió humana i es-

portiva et mereixen els teus com-
panys?

-Amb els de l'any passat hi
ha mort de companyonatge i es-
pero que amb els que pujen de
l'infantil també n'hi hagi. En l'as-
pecte esportiu tots em pareixen
bonsjugadors.

-Tens alguna cosa més a dir?
-Si, dues. En cas de que

l'equip anés malament, cosa que
espero no sigui així, que l'afició
ens ajudi i ens recolzi. També vull
desitjar a n'els meus bons com-
panys Aberlard i Pere tinguin sort
y motts d'éxits amb el primer
equip.

-Moltesgràcies.

Frontera, Timoner,
Darder, guanyadors
delaDiada
delC.P.Sóller

ToniRullàn

Trenta sis tripletes prengueren
part a Ia "Diada puntuable" que or-
ganitzà el CP. Sófer. I que guanyà Ia
formada per Miquel Frontera, Toto
Timoner i Miquel Darder, que s'im-
posà a Ia final a Ia del C.P. Puente de
Ciutat pel rotund i convincent 15 a 3
enelmarcador.

L'actuactó dels sdlerics a Ia llar
de Ia competició fou moK completa,
no es perdé cap partida, compene-
tractó perfecta entre dos joves juga-
dors i un ja veterà com és En Miquel
des Marina, que es troba un attra vol-
ta amb un gran moment de joc.

Recordem als nostres lectors
que aquesta tripleta fa vuit dics va
guanyar Ia Diada Puntuable del C.P.
UniódeSóller

Així, idò, Ia classificació final a
quedat:

1° C.P. Sólter (Frontera. Timoner,
Darder).

2' C.P. Puente. 3"S'Arenal. 4' Port
d'Andratx.

Consolació: 1* Son Ameffler. 2'
C.P. Unió de Sóller (Ensenat, Blai,
Uurc),

FutbolSaía

BestardSport
guanyadordel
SegonTomeig
BellesPistes

Joan

El passat divendres, en el
Complex Esportiu Belles Pistes
va concloure el "Segon Tomeig
de Futbol SaIa Belles Pistes",
amb una gran assistència de
públic, que va fer més emocio-
nantaquestesfinals.

Varen disputar Ia final Bes-
tard Sport i Bar Bohemia, guan-
yant Bestard Sport per cinc a
un. La tercera i quarta plaça es
va decidir entre el Bar Belles
Pistes i Deià, imposant"se el
Belles Pistes per unazero.

Varen participar en el Tor-
neig un total de setze equips,
acabant-se aquest amb el lliu-
rament de premis donats pen
Joan Sellés, Bar Belles Pistes,
Viatges Sóller i Ajuntament de
Sóller.

Ciclisme

XXIIIa Ruta Turística Ciutat
deSóller

Hem llegit...
Recopilació: Joan

"El final de carrera marcó Ia nota más dramàtica de Ia
carrera: el francès Gilbert se presento en Ia línea de meta
con el casco protector en Ia mano... los árbitros tuvieron
Ia obligación de recurrir al reglamento y no clasificarlo".
(UltimaHora).

"El club organizador concedió el premio a Ia combati-
vidad a Gilbert que dotó, además del trofeo, con Ia misma
cantidad monetaria que tenía el premio de vencedor de Ia
carrera. Todos los corredores que terminaron tuvieron un
premio en metálico. ¡Que cunda el ejemplo!". (Ultima Ho-
ra).

"Un toque de atención para los clubs que organizan
carreras. Tomen el ejemplo de Ia Defensora Sollerense y
pongan en cada carrera un fijo para los que terminan Ia
prueba. Si alguien está mal pagado, es el ciclista que no
sube al podio. Y todos pedalean. Todos sufren. Todos
son parte del espectáculo. El que gana es el triunfador,
pero el que pierde es el héroe". (Ultima Hora).

"Una de las pruebas más importantes y veterana del
calendario provincial es Ia denominada Ruta Turística
Ciutat de Sóller que en Ia VaII dels Tarongers ha marca-
do un hito en el mundillo de Ia organización, a través de Ia
Defensora Sollerense". (El Día 16).

"Hace ahora 23 años que tres aficionados pusieron en
marcha una carrera que pronto alcanzó un importante
prestigio. Lo difícil era mantenerlo y se logró". (El Día 16).

"Se está ya programando el 25 aniversario de esta Ru-
ta turística Ciutat de Sóller que constará de importantes
actos como Io fue ya aquel evento que supuso Ia décima
edición y en Ia que el club, a través de Ia familia Oliver
Sastre, se volcó para que todo resultara un éxito". (El Día
16).

"A pesar de que el galo llegara en primer lugar y sin
ninguna duda con una victoria totámente lícita, cometió
el error de sacarse el casco faltando solamente unos 20
metros para entrar en Ia meta, Io que está penalizado en
el Reglamento, por Io cual, tras las protestas correspon-
dientes, se Ie tuvo que descalificar". (El Día 16).

"La tradicional XXIII Ruta Turística Ciutat de Sóller, una
de las clásicas del calendario. Esta carrera volvió a ser
una de las mejores organizadas del calendario insular".
(Baleares).

"Los arbitros no tuvieron otra opción que descalificar
al francés Albert Gilbert. Los jueces-arbitros no hacen los
reglamentos, sólo tienen el deber de aplicarlos. Parte del
público que naturalmente desconocía estas disposicbnes
abucheó a los colegiados". (Baleares).

"En meta continuaban las protestas contra Ia acertada
decisión arbitral de descalificar al ciclista galo. Y Ia orga-
nización decidió premiar el esfuerzo de este corredor con
una prima por su combatividad equivalente al premio en
metálicodelvencedor". (Baleares).

"La decisión de Ia organización de conceder al ciclista
francés un premio en metálico igual al del vencedor es
cuestionable. Reglamento en mano Ia decisión de los jue-
ces es justa y con esta entrega en efectivo parece c|ue se
Ie quiere dar algo al corredor que Ie pertenece. ¡Y no es
así!. (Baleares).

L'Organrtzació
vaestara
Patturadeles ;:¿g
circumstàncies

Joan Antoni

Uns metres
abans d'arribar a Ia
meta el francés GiI-
bert celebrà el seu
triomf' saludant amb
el casc a Ia mà al
públic assistent. EIs
arbitres que es varen
donar compte el
desqualificaren, de-
gut a que el Regla-
ment el prohibeix,
donant com a guan-
yador al segon classi-
ficatMateuRoca.

Un cop més, molt
encertadament, el
Club Ciclista "Defen-
sora Sollerense", en-
capçalat pen Jaume
Oliver, sortia airós
d'una situació força
compromesa, quan el
públic increpà de
manera reiterada als
àrbitres i organitza-
ció, otorgant el Premi
a Ia Combativitat a
n'en Gilbert, lliurant-li
el mateix import . en
metàl.lic que a n'el
guanyador de Ia pro-
va.

Una vegada fet el
lliurament de trofeus
el corredor del Brasi-
lia Mateu Roca fent
un gest d'esportivitat
va donar el trofeu de
guanyador de Ia cur-
sa al desqualificat
Gilbert. Un fet digne
de lloança molt
aplaudit pel públic
present.

Hem de donar Ia
més cordial enhora-
bona al Club Ciclista
"Defensora Solleren-
se" per l'excel.lent
organització de Ia
prova i sobre tot per
Ia continuitat
d'aquesta Clàssica
del Calendari Ciclista
Balear.

&&rcç
CaUeSerra,nM3

Tel.63.26.08-S6ller
BMUTEUA
BUUTERM

GRUPO ZUFMCH
SEGUROS

A«MCfaSMChte-S6UOT
Graovn>I.Suchf*S^*f

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

*8%.
^*
, 9A *•CamrdeSalkma,24

TeUfono633273-5OUfK

VIDEOCLUB

&&*
C/.CristobalColon,s/n

(Frente Mercado)
SOlLER(MALlORCA)

Embutidos Aguiló S.A.
CASAFUNDAOAEN1900 N.I.F.A.07002827

TEL.(971)630168
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados y dias festivos)

AVDA.ASTUWAS.4A-APARTADO2-SOUER(MAUORCA)

Ca9n
BM

FERRETEPJA
Armería

Luna, Ì2
Tel.630447

SOLLER
(Mallorca)

Transports
C.SASTRE

Gas4ilpercalefaccion
adomicMi

TeI. 633049 / 630387

NUEVOS
SURTIDOS EN:

*LAMPARAS
*APLIQUES

TODO EN

ILUMINACION

Bartolomé Pomar
LUNA, 78. * TeI. 630339. SOLLER(Mallorca)



10 Veuesportivg 25d'agostdell989

Ciclisme

L'error del francès donà el triomf a Mateu Roca

Ambry Gilbert guanyador moralde Ia "Ruta"
Amb el triomf absolut, Mateu Roca es consolida com a lider de Ia "Chalange"

Polèmica arribada. El francès Ambry Gilbert
després de Ia seva escapada en solitari a Ia
volta cinquena es presenta a l'arribada amb
més d'un minut i mig d'avantatge damunt el
quintet perseguidor, cometent l'equivocació

de treure-se el casc vint metres abans de
l'arribada, acte penalitzat per l'article 51 del
Reglament General de Ia F.E.C., que va
obligar als àrbitres a desqualificar-lo. Se-
guidament entrava el quintet perseguidor

imposant-se al sprint en Mateu Roca del
Brasilia, actual lider de Ia "Chalange" del
Consell Insular de Mallorca. La polèmica es-
tava servida per cert sector del públic des-
coneixedordels Reglaments...

Joan

Vint-i-vuit inscrits (entre ells el co-
rredor solleric Pere Borràs), excel.lent
participació per una de les Clàssiques
del Calendari Balear considerada com
una de les més dures i més ben paga-
des del Calendari Ciclista Illenc.

Es sort en compacte pilot a fort rit-
me. A Ia primera baixada en el Port
passen escapats el francès Ambry GiI-
bert n'Antoni Abraham i n'Antoni Po-
rras (guanyador de l'edició del vuitan-
ta-vuit), amb mig minut d'avantage
damuntelgrangrup.

En el pas per Sa Talaia puntua
" n'Antoni Abraham Horrach, seguit del
francès.

Per davant l'Hotel Edén en Fran-
cesc Horrach i en Gabriel Melis han
aconseguit conectar amb n'Abraham i
en Gilbert. A mig minut d'ells passava
el pilot dins el que es trobava n'Antoni
Porras.

En el segon pas pel Port de Sóller
es mantenen les posicions, fins que a
Ia p')jada a Ia Talaia es desencadena Ia
gran batlla, essent reintegrats els tres
escapats a l'ordre del pilot a Ia tercera
pujadaaCa'nRepic.

Nova fugida a Ia tercera baixada

cap al Port aquesta vegada a càrrec
de n'Antoni Pujol, en Gabriel Melis i en
Jaume Pou. A un minut d'ells passarien
en Fidel Bermúdez, n'Andreu Sans,
n'Antoni Porras i n'Antoni Mulet, i a mig
minut d'ells en Francesc Ferrer i
n'Ambry Gifoert, seguits a quinze se-
gonspelpilot.

A Ia quarta pujada a Ca'n Repic en
Jaume Pou queda despenjat uns vint
metres d'en Pujol i en Melis. El darrer
classificat Miquel Amengual passava a
sis minuts del gran grup.

En el pas per Ca'n Repic en Pou
tornava conectar amb els dos fugats,
pasant en Gilbert a cinquanta segons, i
el pilot a un minut i mig.

A Ia pujada a Ia Talaia en Gilbert
conecta amb en Pou en Pujol i en Me-
lis, quedant aquest darrer despenjat
uns vint metres d'en Pujol i en Melis. El
darrer classificat Miquel Amengual
passava a sis minuts del gran grup.

En el pas per Ca'n Repic en Pou
tornava conectar amb els dos fugats,
pasant en Gilbert a cinquanta segons, i
el pilot a un minut i mig.

A Ia pujada a Ia Talaia en Gilbert
conefcta amb en Pou en Pujol i en Me-
lis, quedant aquest darrer despenjat a
lapujadacapaCa'nRepic.

En el cinquè pas pel Port en Pujol

Amb un gest digne de resaltar en Roca va donar el seu trofeu a Gilbert.

Elsguanyadordelapolèmicacursa.

en Gilbert i en Melis segueixen en soli-
tari, seguits a mit minut pen Pere Pou,
n'Antoni Mulet i n'Antoni Abraham, i a
vint-i-cinc segons pel pitot.

En Gilbert aconsegueix desfer-se'n
dels seus companys d'escapada a Ia
pujada a sa Talaia presentant-se en so-
litari a l'arribada, comentent l'error de
treure-se el casc vint metres abans de
passar Ia linia de meta, fet per el qu<?
es desqualificat pels àrbitres.

A més d'un minut i mig entrarien e. >
Mateu Roca, en Pere Pou, en Gabriol
Melis, en Miquel Cirer i el deianen>
Horrach, imposant-se al sprint en M'
teu Roca, proclamant-se guanyador i~
Ia vint-i-tresena edició de Ia "Ruta".

Les classificacions oficials donades
pels arbitres foren les següents:

1.MateuRoca temps2-15'16"
2.PerePou 2-15'16"
3.GabrielMelis 2-15'16"
4.MiquelCirer 2-15'16"
5.FrancescHorrach 2-15'16"
6.AndreuSans 2-15'20"
7.AntoniPujol 2-16'25"
8.BernatRibas 2-17'07"
9.MartiMir 2-17'07"

10.RafelSampol 2-17'07"
11.FrancescFerrer 2-17'07"

12.JoanCaldetuey
13.MiquelA.Palmer
14.PereBorras
15.AntoniAbraham
16.DavidBalaguer
17.AntoniPorras
18.FidelBermudez
19. David Monserrat
¿O.JaumeRiera
21.RafelEstarellas
22.MiquelAmenguel

2-17'07"
2-17'07"
2-17'07"
2-17'07"
2-18'07"
2-18'07"
2-18'26"
2-18'37"
2-23'17"
2-24'30"
2-30'33"

Essent aquesta Ia classificació del
PremideMuntanya:

1.GabrielMelis.
2.AmbryGilbert.
3.AntoniPujol.

Continuant de lider de Ia "Chalange"
en Mateu Roca.

Seguidament foren lliurats als tro-
feus primers classificats per na Cati
Alcover de l'Hotel Edén, entrtat patro-
cinadora delGran Premi, i pels Regi-
dors de l'Ajuntament de SóRer, patro-
cinador de Ia Ruta, Llúcia Oliver i Anto-
ni Valcaneras. A destacar que com ve
essent habitual a Ia nostra Ciutat tots
els finalistes varen tenir premi.

Senyorsmeus,
quinavergonya!

Jaume Casasnovas

Amb aquestes paraules
he de qualificar el fet succeit
el passat diumenge a Ia
"XXIIIa Ruta Turística Ciu-
tat de Sóller", quan el fran-
cès Gilbert entrà com a
"Guanyador" de Ia Cursa. Em-
però al moment abans d'en-
trar es va llevar el casc pro-
tector, que és obligatori se-
gons les normes establertes
per Ia Federació Espanyola de
Ciclisme, i que a més en el
seu article 51 diu que: no es
podrà llevar en cap momentel
casc mentres duri Ia cursa.

Aquest article deixa ben
clar que si el corredor es
desprèn del seu casc protec-
tor en el moment d'entrar a
"Meta", està encara en el mo-
ment de Ia cursa i que per
tant ha de quedar desqualifi-
cat.

La desqualificació no Ia va
fer l'organització, sinó que Ia
va fer -i endemés amb un cri-
teri just els àrbitres i el Dele-
gat Federatiu, en aquest cas
el propi President de Ia Fede-
ració Territorial Balear de
Ciclisme.

Per altra banda, i molt a
pesar meu, entre el públic as-
sistent s'hi trobaven un grup
d'aquestes persones que es
creuen saber més que els al-
tres, i que tot s'arregla cri-
dant, amenaçant i encalentint
al públic, per tal de fer anar
malament les coses, acusant
als organitzadors de no saber
de que van i amenaçant de no
anar mésaveure unacursa.

Jo voldria dir, a títol perso-
nal, que els organüzadors si
saben bé de que van, perquè
ho han demostrat a cents de
vegades.

EIs que no s'enteren de
res són els que cridaven i
demanaven justícia, allà a on
Ia decisió arbitral erajustícia.

Per altra banda les ame-
naces personals de no anar
mai més a les curses, Jo pen-
so que seria mort encertada,
perquè de Ia manera que hi
prenen part, més vajdria que
es quedassin a casa dormint i
espassant els nirvis, i Ja de
passada podrien llegir els
Reglaments. Així aprendrien i
després per ventura estarien
preparats per opinar. Emperò
aixó sí, mai per cridar ni per
amenaçar.

M A D I E L A
GRAN LIQUIDACION EN
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Un jove del port ens crida perquè, desprès d'haver llegit
l'anunci del batJe prohibint regar, ha vist que un jubilat rega-
va Ia carrera del seu hotel al president de l'associació d'Hote-
lers de Sóller. Afirma també que el fet de restringir l'aigua es
fa perquè els estrangers es pugin dutxar cada vagada que
vagin a Ia platja, i que aquest senyor hauria de ser el primer
en donar un bon exemple.

***
Un veinat del carrer de Ia lluna està mott content de Ia re-

forma circulatòria feta en aquest carrer, perque abans hi
aparcaven cotxes i ara no. Malgrat les queixes dels comer-
ciants, confiem que aquesta reforma sigui avantatjosa per a
tots i dins un temps més o manco prudent tot se normalitzi.

** *

EIs doblers de tes multes ¿on van?

Aquest senyor fa aquesta pregunta perquè segons ell té
dret a saber amb quins fins se destinan aquest doblers i
quina quantia se recapta durant tot un any.

ESPERA UNA RESPOSTA

La notícia ha sattat a Ia
premsa darrerament, però Ja fa
mesos que se'n paria: Ia Gene-
ralitat de Catalunya està nego-
ciant amb el Govem Central un
paquet d'ajuts econòmics per
dur a terme Ia imperiosa tasca
de Ia normalització lingüística.

No faKa ressattar Ia impor-
tància d'aquest esdeveniment
que, de fet, significa un canvi
qualttatiu, una important infle-
xió en Ia política de l'Estat i Ia
reva reorientació cap a Ia polí-
tica pròpia d'un estat plurilin-
güe.

En efecte, es podria pensar
que el suport econòmic a les
polftiques normalitzadores és
un assumpte intem o domèstic
de les Comunitats amb llengua
pròpia, que l'Estat no té per
què preocupar-se'n, que se'n

ANUNCIS CLASSIFICATS

RbMTto todo/kvdk>/mdiodioynocto.
\Vupw-Pizzoyo

jpwtvdtb/NOO

VENC TAULA DE SURF, Tfin-
ta-2'95" i dues veles Tfeylpry"
de 7,20 m. i. T-21' de 5 m. TeI.
63.01.95.

SE COMPRAN MUEBLES AN-
TIGUOS y toda clase de obje-
tos. Carrer de Ia Rosa, 3. TeI.
63.10.67.

COMPRAM MOBLES i qualse-
vol altra cosa rústica o antiga.
Pagam al comptat. Antiguitats
Antoni de Sa Coma Qeroni
Bisbal). Carrer del Vicari Pas-
tor,9.Tel.63.08.65i63.07.68.

SE TRASPASA LOCAL CO-
MERCLAL 'CAT>I ALTES". ta-

formes FWCAS CABOT. TeI.
63.38.43.

SE NECESPTAN APRENDICES
Y OnCLALES de panadería,
mformes: Panificadora SoUe-
rense.Tel.63.05.Sl.

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

SE ALQUDjA LOCAL, 72 m2.,
en caUe Victoria, 50, para ne-
gocio o exposición. Razón: Te-
jidosOUver.

BUSCO APRENDE, TaUer de
motos'.Tel.633004.

NUEVA DECORACIÓN
LAME

AMBIENT
OR MUSICA
E AGRADABLE

ABIER TO CADA NOCHE

Durosperal català
BartomeuCoIom

pot desentendre; però Ia veri-
tat és que no és així, per una
sèriederaons.

Les llengües no poden
sobreviure sense un estat que
els doni suport, i Ia Constitució
Espanyola de 1978 és ben cla-
ra en aquest sentit es prescriu-
re que tots els ciutadans i tots
els poders públics i, per tant,
també, l'Estat, han de protegir
Ie drterents modalitats lingüís-
tiques (Art. 3,3. en relació al 9.1
de Ia Const. Esp.). Així ho ha
entés, a més, el Tribunal Cons-
titucbnal en Ia Sentència núm.
82/1986 de 26 de juny, en Ia
qual podem llegir: "No ha de
perderse de vista, por otra par-
te, que no cabe contraponer el
castellano en cuanto lengua
oficial del Estado y "las demás
lenguas españolas" en cuanto
cooficiales en las distintas co-
munidades, como asuntos pri-
vativos respectivamente del
Estado en sentido estricto y de
las Comunidades Autónomas
individualmente consideradas.
Como añade el Art. 3.3. de Ia

Billar

Rnalentre
MagraneriBota

Joan

EIs nostres pronostics es
van cumplint. A l'hora de redac-
tar aqüestes línies en Magraner
i en Uorenc Bota es troben em-
patats a catorze punts en
aquest Campionat "Bricole" de
Sant Bartomeu, havent de sortir
el guanyador de Ia partida que
disputaran ells dos el dia de
SantBartomeu.

En tercer lloc molt possi-
blement es classificarà n'Aguiló
que actualment compte amb
deu punts, mancant-li disputar
una partida. Amb Ia mateixa
puntuació, emperò amb totes
les partides disputades es tro-
baenSocias.

Ensenat i Palou a manca
d'una partida entre ells dos es
troben actualment classificats
amb sis punts. En Quetglas
amb quatre amb totes les parti-
des disputades, en Torres amb
dos també amb totes les parti-
des jugades i n'Estarellas sense
cap punt, faltant-li disputar una
partida.

Constitución, "Ia riqueza de las
distintas modalidades lingüís-
ticas de España es un patri-
monio cuttural que será objeto
de especial respeto y protec-
ción", respeto y protección que
por definición incumben al Es-
tado en sentido estricto y tam-
bién a las Comunidades Autó-
nomas".

La necessaria coUaboració
de l'Estat permetria, a més,

Tennis

reparar el mal històric que
aquest ha infligit a les llengües
diferents de Ia castellana.

Si Ia Generalitat de Cata-
lunya aconsegueix aquesta
cd.laboració económica de
l'Estat en el seu procés de
Normalització, el mateix dret
tenim nosaltres a rebre-la, es-
sent que es tracta de Ia matei-
xa llengua que està en una si-
tuació socio-lingüística pitjor.
Per això les nostres autoritats
haurien d'iniciar un procés
semblant. Ma r̂at que els ajuts
que proposa el Govem Central
a Ia Generalitat no tenen un
caràcter espectacular, consi-
deram que, atesa Ia influència i
el pes de l'Estat, aquest gest
seria decisiu per animar les
nostres institucions autonòmi-
ques i locals que no just assig-
nin a Ia pdftica normalitzadora
les miques dels Ja exigus pres-
suposts dedicats a Ia Cuttura,
com posava de manifest un
reportatge que no fa mott de
temps es publicà en aquest
diari.

Tres finals pel dia de Sant Bartomeu
Joan

TaI com vàrem anunciar, el passat dia nou d'agost co-
mençava en el complex esportiu ses Rstes, del Camp de sa
Mar, el ̂ egon Tomeig Sant Bartomeu" reservat a tes catego-
ries d'alevins, infantils i juvenils, ajomant-se el torneig per se-
niors flns en el vinent mes d'octubre, degut a ta nombrosa
inscripciodinstescategoriesinferiors(51 participants).

Dins els a)evins disputaren els quarts de fina) en LJuIs
Casas contra en Raúl, imposant-se el primer per 6/0 i 6/0.

En Xavier Nieto, en una partida mott disputada es va im-
posardamuntenChristianSarassaper5^,4/6i6^.

En Gerard Pasan va derrotar clarament a n'Andreu Bisbal
per 6/3 i 6/0, i seguidament an'Angel Brage.

A les semi-finals en Uuís Casas es va imposar damunt en
Nieto per 6/4 i 7/6, i en Nieto damunt en Gerard Pasan per
1 /6,6/2 i 6/3, passant a Ia final en Casas i en Nieto.

A Ia categoria d'infantils varen arribar a les semi-finals en
Josep-A. Padilla, en Josep-Ricard CoII i n'Antoni Navarro. En
CoII es va imposar damunt en Padilla per 2/6 i 4/6, mancant
a l'hora de redactar aquestes lines Ia disputa de Ia confron-
tació Navarro-Padilla, per saber quin dels dos disputarà Ia fi-
nalambenColl.

Dins juvenils han aconseguit arribar a Ia final en Joan Cri-
satelia i n'Albert Garau, final que com totes les altres està
prevista pel dia de Sant Bartomeu.

I darrerament dins les categories especials de nines de 7
a 10 anys na Magdalena Colom i n'Andriana Pascual són les
dues finalistes, mentres que a Ia categoria superior de 12 a
13 anys passaran a disputar Ia final na Caterina Comes i na
Mariadel MarTorrens.

SEKVICIO anna LANOA

1
•garaje

TALLER MECANlCO1

ISABEL II, 124 - TELF. 632201
SOLLER
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Política

EIPSOEconvocaal
PSM para una moción
decensuracontra
elAlcalde

Jaume Casasnovas

La agrupación local del Par-
tido Socialista Obrero Espa-
ñol ha entregado una carta al
comité local del Partit Socialis-
ta de Mallorca convocándole a
una reunión conjunta para ana-
lizar Ia posibilidad de una Mo-
ctón de Censura contra el ac-
tual alcalde Antoni Arbona, y
posibilitar así Ia formación de
una mayoría estable de cen-
tro-izquierda en nuestro Ayun-
tamiento.

Manifiesta el PSOE que tie-
nen unos deberes y obligacio-
nes para con el pueblo y que,
por Io tanto, no debe dahes
miedo aunar sus esfuerzos polí-
ticos y asumir Ia gobernabilidad
del Ayuntamiento, por muy pre-
caria que sea su situación ac-
tual.

El PSM ha aceptado ini-
cialmente Ia propuesta, según
acuerdo adoptado el pasado
lunes, si bien únicamente para
hablar sobre Ia situación política
actual y de los graves proble-
mas que tiene planteados el
Ayuntamiento.

Aquesta setmana s'ha
repartitlanova
GuiaTelefonica

Tomeu Rosselló

Durant Ia primera part
d'aquesta setmana s'han re-
parüt a Ia nostra vall, per part
dels empleats de l'empresa
Cetesa, filial de Telefónica, Ia
Guia Telefónica de Balears
89/90, actualitzada al 30 de
maigdel1989.

De Ia plana primera a Ia 64,
com sempre de color verd,
s'inclouen les pagines informa-
tives, que revelen als usuaris
des de Ia manera de telefonar
a qualsevol lloc del món, inclo-
sos els vaixells que naveguen
en alta mar, fins a Ia composi-
ció detallada de Ia factura, el
procés de tarificació, Ia Infor-
mació Comercial, els Serveis
d'Urgència, l'Organització de
Consumidors, i d'altres serveis
d'interès.

Les planes següents, de
color blanc, inclouen per ordre
alfabètic, les entitats de pobla-
ció. Deià ocupa les planes
356-357, amb uns 280 núme-
ros de telèfon; Escorça (Lluc)
a les planes 420-421, amb 30
números; Fomalutx a Ia 402, i
té uns 160 abonats; el Port de
Sóller a les planes 508-509,
compta amb 700 números; i
Sóller a les pàgines 569 a 574,
amb un total aproximat de
2.800telefons.

Església Exposició

Inaugurada Ia mostra dels grups parroquials
juvenils al casal G. Pau Noguera

El passat dimecres va tenir lloc Ia
inauguració d'una extensa mostra en Ia
que els grups juvenils de Ia Parròquia
de Sant Bartomeu exposen Ia seva his-
tòria, el seu treball, per a trasmetre als

Gabriel Mercé

El títol de l'exposició és
"Visita i Mostra el Casal G.
Pau Noguera" i en ella hi par-
ticipen Ia Coordinadora de
Joves Cristians, (JOC), Mo-
viment Infantil i Juvenil d'Ac-
ció Catòlica (MIJAC), Agru-
pament Escolta Capità An-
gelat i Valentes Dones, Jo-
ves Catequistes, Catequesi
de Joves, Conjunt Musical,
Butlletí, Ràdio Envint i Tric y
JustíciaiPau.

Igualment se presentà
una sèrie de material per a Ia
divulgació com Ia "Guia
d'Associacions i Serveis de
Joventut de Ia Parròquia de
Sant Bartomeu de Sóller", un
cómic i un audiovisual que
serviran per a donar a conèi-
xer els diferents grups en
particular, a més d'una sèrie
d'adhesius.

La mostra, segóns els
organitzadores, és Ia- "posta
de llarg de Ia Coordinadora",
fundada l'any passat, i que
té com a objectius crear un
clima càlid per a Ia fe, possi-
bilitar les trobades de joves
cristians sense que necessa-
riamente hagin de pertànyer

L'antic casal "EIs Jardins" ha
passat a anomenar-se ara

"Casal Germà Pau Noguera"

a algun grup, i coordinar
d'alguna manera els dife-
rents grups parroquials a
l'hora de realitzar alguna ac-
tivitat: conjunta; tenint sem-

visitants Ia manera com viuen Ia fe i
oferint, a Ia vegada, una possibilitat
d'integració en algun d'aquests grups a
altres joves que desconeixen aquest ti-
pus de Pastoral Juvenil.

pre mort em compte les
idees d'amistat, pregària i
evangelització.

En Ia inauguració també
es mostrà el Casal, que ha
canviat sensiblement Ia seva
fisonomia. La Coordinadora
ha millorat el seu aspecte
restaurant les parts més de-
teriorades com ara el pati.
Igualment ha buscat un nom
significatiu donat que el que
tenia fins ara, EIs Jardins, no
responia actualment a res. El
nou nom, Casal Germà Pau
Noguera, recorda un màrtir
solleric d'aquest mateix
segle, a el 1936 va morir per
Ia seva fe a Barcelona a
l'edat de 19 anys essent
missioner dels Sagrats Cors.

EIs actes de inauguració
començarem amb una ce-
lebració eurocarística, se-
guint amb un parlament del
Pare Josep Amengual, qui
explicà als presents Ia figura
i el significat, especialment
per als joves, del Germà Pau
Noguera. L'acte va acabar
amb una ballada popular i un
refresc. L'exposició roman-
drà oberta fins el proper dia
27, els dies feiners de 18 a
21 h. i els festius d'11'30 a
13A30ide18a21h.

Circulación

Francesca Sipiile expone sus obras en Can Dulce hasta el 28 de agosto.

Francesca Spille a Can Dulce

Quejasporla
circulaciónde
camionespor
elcascourbano

Jaume Casasnovas

Esta semana ha sido motivo
de quejas por parte de muchos
ciudadanos Ia contínua circula-
ción de camiones de gran tone-
laje por el centro de Ia pobla-
ción.

Esta masiva circulación vie-
ne motivada por las obras que
se están realizando en un solar
particular de Ia calle Alquería
del Conde, y está provocando
importantes atascos circulato-
rios.

"Veu de Sóller" se ha puesto
en contacto con el jefe de Ia Po-
licía Municipal, quien ha indica-
do que en Ia próxima semana
se procedería a Ia señalización
de limitación de tonelaje por to-
dalaciudad.

Francesc Lorente

Pintora norteamericana, que
actualmente reside en Sóller.

La exposición consta de
dos tipos de obras bien dife-
renciadas: una fechas en el año
1986 y otras realizadas en
Sóller, duranteesteaño.

Yo destacaría las tres obras
fechadas en 1986, que son las
que les dan consistencia a Ia
exposición, las obras de corte

simbolista, nos muestra Ia au-
téntica valia de Ia joven pintora,
conocedora de Ia técnica que
utiliza, con un dibujo tan solo
insinuado, creando una atmós-
fera en toda Ia obra de sobrie-
dad, talento y exquisitex pictó-
rica (estas obras no están a Ia
venta). En los paisajes de corte
Fauve se nos muestra más fría,
calculadora, pero, eso sí, con el
dominio del dibujo y el color,
conocedora y sabedora del ofi-
ciodesaberpintar.

Futbol VII Trofeu "Valld'Or'

C.F. Sóller, 1 - U.D. Po!lense, 0
ToniOliver

SOLLER: Bernat, CdI
(Verdú), Alfonso, Nadal, Bes-
tard, Brugos, Nova (Barrero),
Martín, Got, Miralles (Jorque-
ra), Abelard.

POBLENSE: Morales, En-
ric, Riera, Damià, Vicenç,
Cantallops, M. Angel, Tòfol,
Serra, Pou, Díez (Reus, Aye-
rra, Pedrito, Alex i Escudero).

Arbitraje regular de Mi-
quel Nadal. Va permetre
massa el joc dur, especial-
mentedelPoblense.

GOL: Minut 16. Córner a
Ia esquerra de Morales. Treu
Got, sorprenent a tots. GoIs
directedecórner.

UnmagnificSóller

L'imatge que ens mostrà
ahir vespre el Sóller, dona

pas clarament a l'esperança.
Un futbol fort en defensa,
imaginatiu i coordinat al mig
del camp, i mott peri/lós en
atac Amés del espectacular
gol de Pep Got, l'equip local
gaudí de un grapat d'oca-
sions d'eixemplar l'aventatja.
El porter pobler Morales, fou
decisiu en diverses ocasions.
El Poblense, poc va poder
demostrar.

lmpresionantNova

EIs ulls estaven fitxats en
les noves incorporacions. Si
Alfonso i Verdú es mostraren
a notable nivell, el davanter
Toni Nova impresionà a Ia
parròquia. Movilitat, tècnica,
velocitat i valentia. Una amal-
gama que reuneix un jugador
que pot donar capvespres de
goigal'afició.

NOETQUEDISACASA.
VINE A APRENDRE A NAVEGAR

PASSA-T'HOBE
wnwMW-VELt

PORT DE SOLLER A LA PLATJA D'EN REPIC
ESPORTESCOLAKESnUS9

FEDERACIO BALEAR DE VELA
AJUNTAMENTDESOLLER

CONSELLERIAD'EDUCACIO I CULTURA
DIRECCIOGENERALD'ESPORTS

LO MAS BELLO ES RESISTIR
Esta es Ia gama GROSFILLEX Boutique.
Muebles bellos, atractivos. Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardín GROSFILLEX son sólidos, inalterables

al sol y al agua, resistentes al paso del tiempo.
Muebles de jardín GROSFILLEX.

Lo más bello
es resist ir . Grosfdlex

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

pisefloy D<xonic&,

, Mue6les ._
NAVARRO.

&66i | nn f

^r&nterta de ot#°
. CARPINTERÍA DE OBRAS
. EBANISTERÍA A MEDIDAS
. MOBILIARIO DE COCINA

EN MADERAYFORMICA

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

Cafe de sa Mar 2XD tefc63OQ3O CMaltarca)




