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Fornalutx

Les festes de ta Mare de Déu de Fornalutx seran més lluïdes que tes de Sóller

La vila veinada tanca
les festes de Ia Comarca

M.l.

Quatre dies de festes ten-
dran els fomalutxencs aquest
mes de setembre que avui
comença. Per Ia setmana que
ve, de dia 7 a dia 10, el progra-
ma de festesja està ple i a punt.

PeI dijous que ve dia 7, ben
dematinet. Aquest primer dia de
festes, s'aprofitarà per inaugurar
l'exposició d'artesania de Joan
Estaràs, i Ia pintures de J.
Munar, amdós ben coneguts de
tots.- El vespre actuarà el grup
folklòric "RevetJa Campanetera" i
hi haurà el "Glosat d'en Bemat
deCanBisbaT.

PeI dia de festa major,
divendres, Ia inauguració del

Futbol

"Local Social de Fomalutx" serà
l'acte més important i destaca-
ble. Per aquest motiu, l'Ajunta-
ment convidarà a una refresca-
da a tots els fomalutxencs. EIs
nins estaran distrets amb
l'actuació dels pallassos Tino i
Topolino", i el vespre els joves
podran suar si ballen animats
per l'"Orquestrina d'Algaida" i el
conjunto"EstelD'Or".

Dissabte ni ha un "Ginkama
per parelles" organitzat perquè
hi participan al.lots i al·lotes de
12 a 18 anys. El vespre, no pot
fallar una segona revetJa rocke-
ra, quetotsetejovesdesitgen.

El diumenge dia deu, serà el
darrer dia de festa, i els més
majors tendran els seu home-
natge: Ia Fundació Arbona

Colom i La Caixa, patrocinen
l'Homenatge a Ia vellesa. I és de
destacar que es tracta de Ia
XXVII vegada que s'organitza
aquest acte a Fomalutx. EIs
petits podran participar en el
concurs de dibuix que es farà a
Sa RutJana, i per acabar, el
vespre, i abans de Ia traca, el
grup escènic "La SaIIe".

Aquesta és Ia darrera de les
festes que animen l'estiu a Ia
nostra comarca: Deià, El Port,
L'Horta, EIs Estiradors, Biniaraix,
Sóller i Fomalutx han fet festa
aquesta mesos de calor. Ara ja
sonarà Ia darrera de les traques,
i no sols ens anunciarà que
s'acaben les festes de Foma-
lutx, sinó que ens avisa de que
comença Ia feina de tardor.

Diumenge, comença Ia
temporada futbolística

A totes les categories del futbol nacional, s'aixeca passat-demà, el teló de Ia campanya 89-90.
Per Io que fal al Sóller, debuta al camp d'un equip que ha pujat enguany, el Porto-Cristo, en un
partit a priori on pot treure tallada. Fa morts anys que el Sóller no gaudeix de Ia possibilitat de
situar-se amb positius en Ia jomada inicial, puix que solia començar Ia lliga sistemàticament a
casa. A veure si s'aprofita l'ocasió. A Ia foto de Can Det, veim a Miquel Nadal rebet el trofeu "VaII
de Sóller" de mans de dos regidors de U.M. després d'imposar-se merescudament al Poblense
(1 -0), el dia de Sant Bartomeu.

Política Cultura

DesbandadaaUnió
Mallorquina local

P.P.

D'acord amb una carta al
director que publicam en
aquesta edició, Miquel Soler
Deya, President del Comité
local d'Unió Mallorquina, ha
presentat Ia dimisstó del seu
càrrec i Ia baixa com a militant
del partit. EIs motius de Ia se-
va dimisstó cal relacionar-los
amb Ia crisi del govern muni-
cipal i Ia conseqüent creació
del Grup Mixt. El detonant fi-
nal hauria estat Ia manca de
decissió per part dels òrgans
dirigents del partit, que no
han pres cap tipus de mesura
clarament dirigida a solucio-
narlacrisi.

Aquesta decissió de Mi-
quel Soler podria provocar
una sèrie de dimissions i bai-
xes de militants en cadena.
Així, gent tan significativa
com Margarida Llobera,
Secretària del Comité local, o
Isabel Alcover Pres^Wa
de Ia Comissió de C1

l'Ajuntament en Ia
anterior, tenen f'
Ia carta de c*
tat.

De offni..
baixes, Ia desL
litants d'UM podria ser total, i
Ia seva recomposictó a nivell
local pràcticament impossible;
una situació realment greu pel
partit que lidera el Batle An-
toni Arbona, en un període
preelectoral com l'actual. Així
les coses, cada vegada pa-
reix més versemblant una
coalició conjunta PP- UM de
cara a Ia propera confrontactó
que, segons tots els observa-
dors polítics, culminarà en tes
eleccions del proper 29 d'oc-
tubre.

Amb aquesta dimissió, el
Batle Antoni Arbona queda
amb tes mans /Aures per ac-
tuar a voluntat fins i tant no
s'etegeixi un attre president
del Comité kxal. Al llarg de Ia
seva presidència, Miquel So-
ler s'ha mostrat moft crític
amb l'actuactó excessivament
personalista del Batle, i ha
sol·licitat en diverses ocasions
Ia mediació dels dirigents re-
gionals del partit en Ia solució
delsconflicteslocals.

Concert de presentació de
"Juventuts Musicals deSóller"

Lliçó magistral sobre Chopin,
interpretada perJoan MoII

L'esglèsia del Convent s'omptt de gom en gom per escotar ta
irrtepretacttdeJoanMoN

J.Vigo

No sé si Ia nova Delegació
de "JJ.Musicales" a Sóller podai
haver començat les seves acti-
vitats amb més encert: El con-
cert monogràfic de Chopin a
càrrec del gran músic mallorquí
Joan MoII, và fer que l'església
del Convent, plena de gom a
gom, vibràs amb vertader entu-
siasme davant Ia qualitat de les
obres interpretades i l'encert de
lasevaexecució.

Tot el Concert và esser una
lliçó sobre Frederic Chopin, des
del lirisme d'unes peces, passat
pel romanticisme de "Tristessa",
pel virtuosisme de l'Estudi
"Revolucionari" també anome-
nat "de Ia mà esquerra", degut
al protagonisme original i emfà-
tic d'aquesta mà de li'intèrpret,
sense oblidar Ia força patriòtica
i violenta de fragments de Ia

"Impromptu" o de Ia "Polonesa".
Totes i cada una de les inter-
pretacions transmetren un mis-
satge que el públic entengué,
perquè el solista sap com fer-lo
arribar al públic, endemés de
tractarse d'un dels més presti-
giosos especialistes en Chopin,
el músic que habità a Vallde-
mossa uns dolorosos mesos
d'hivem.

EIs aficionats, en veure el
programa de ma, teniem una
mica de por que tant de Chopin
no ens cansés. No và ser així ni
de lluny: Ens entusiasmà de
bon de veres, i estava tan ben
muntat i estructurat, que les
dues horas que durà ens para-
guerencurtes.

En resum: Una delícia per
l'orella i per l'intel.lecte. Un
poema musical en vuit genero-
ses estroses. El "poeta del pia-
no" ressucità i engrescà amb
les interpretacions de Joan MoII.

La pissarra de l'Ajuntament
Fa uns mesos Ia instal.laren

de nou, i és allà on hi escriven
els anuncis de Ia batlia. La gent,
però, no sap on poder penjar
cartells, anuncis i informació
d'actes que organitzen les enti-
tats cutturals i esportives de
Sóller.

Al mercat, des del trast del
bar fins a Ca Sa Vinagrera hi ha
una llarga paret on Ia gent hi
aferra amb cel.lo, així com pot,
els mateixos cartells informa-
tius. Són dos bons llocs (a Ia
paret de les Cases de Ia ViIa i a
l'interior del mercat) per ins-
tal·lar uns panells de suro, bon
curiosos i nets on s'hi pugui
penjar, amb xinxetes o agulles,
fulIsd'informació.
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AGENDA
Avui

perTomeuRosselló

1 desetembredel
1989.Divendres.

Sant GiI, abat, patró dels
pastors.
Demà, Santa Màxima i Sant
Antoh'.
Diumenge, La Mare de Déu
delaConsolació.

COSTUMARI

Sant GiI era un atenenc
que per fugir dels vicis terre-
nals es refugià en una cova
del Pirineu. En aquest
ambient de pastures i
remats, aviat el feren patró
dels pastors, que Ii atribuiren
l'invenctó de Ia mantega.

L'attre sant del dia d'avui
es daa Uerdó, i se Ii atribueix
el curiós patronatge de les
dones brutes i matembroses,
Ja que es desconeix si tenia
cap perversió amb Ia brutícia,
o si pel contrari era un virtuós
a l'hora de netejar-tes de cos i
d'esperit.

Sorteig d'ahir dijous,
dia 1 de Setembre

2 20 22
35 43 44
-Comp. 40-

ONCE

Dijous,31-Agost 01.879

Dimecres,30-Agost....75.235

Dimarts,29-Agc6t...... 05.248
Dflhms,28-Ago8t 57.039

Divendies,25-Agost
57.039 (Serie 023)

Serveide
benzinera

Durantd
mesdesetembre,

labenzinera
Mora-Vicens
(Carreterade

desviació)
romandràoberta

tots els diumenges i
festiusdesde

les8delmatifinsa
les10ddvespre.

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Ahirmatíen
45 minuts caigueren

38litresm2

JoanPuigserver

Penodedel22al3l d'agost

TEMPERATURES: Maxima32,4'dia23.
Minima18,2'dia24

Dilluns passat dia de Sant Agustf ens va arribar una irrupció
d'aire del nord que provocà una baixada de les temperatu-
res, sense pluja. Així acabava Ia prolongada calor que patíam
aquest estiu. Com diu l'adagi popular;

PersantAgustj,
lafrescorjaésaquí.
Però Ia sorpresa ens arribà ahir matí, degut, a un embos-

sament d'aire fred a les capes attes de l'atmòsfera, conjun-
tament amb l'elevada temperatura de l'aigua de Ia mar que
se registra a finals d'estiu.

Tot això provocà un desemvdupament ràpid dels núvols,
donant pas a nudis convictius bastant potents que, en
aquest cas es convertí en un ¡ntens ruixat que, en poc més
de mitja hora, feren caure 38 litres/m2 a Sa Vinyassa i, en
canvi, tan sols 10 litres/m2 al Far.

Les previsions són de que el temps anirà millorant, enca-
ra que no se descarta Ia possibilitat de qualque aiguat.

NotadeRedacció
La redacció es vol disculpar amb les persones que s'han sentit
molestes en relació a l'entrevista recentment publicada a Miquel
Aguiló "Llauner" pel to lleugerament sarcàstic amb que foren
tractats alguns punts de Ia conversa. Així mateix, vol agrair
públicament les mostres de simpatia dels nostres lectors cap a
una entrevista l'objectiu de Ia qual era apropar als sollerics Ia
personalitatd'un home popular i fidel a Ia sevatasca.

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

DipòsitLegat PM573-1989
Edita Premsa Lliure, C.B.

/mprirneur:Ed(toraBatear. S.A.

DwectorJaume Casasnovas
Ct̂ wdefle<tocc*o:RacKjPefez(LcxaJ)iToniOHver(Esports)

Co/.tobOfsdors:JoanCastanyer, Joan-AntoniCastanyer, Miquel
AngelFeijoo(Port),MiquelGual, AntoniJover, FrancescLorente,
Gabriel Mercè, Joan Oliver, María-kjnasia Pèrez, Joan Puigserver,

Bartomeu RosseNó, Antoni Rullan, Antoni Socies y Pere Pérez.

Disseny. EmestForteza
Fotografia Guillem Deyà Jesús Sampedro

PUNTSDE
VENDA

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

L'horta: ComestiblesVidal.
Port: QuioscLorente.

PapeleríaChachi.
Fornalutx: Ca'n Corona.
Deia:EsForn.
Palma:QuioscdelBorn.

Notes de Societat

Casament Calvo - Ordines

El passat dia 19, a l'altar major de l'església dels Sagrats Cors,
adomat de coloristes flors, es varen casar els joves Antònia Ordi-
nes CdI i Vicenç Cah/o Marquès. La novia va entrar al temple
acompanyada del seu pare Jaume Ordines, lluint un fermós vestit
blanc que singularitzava Ia seva jovintut. Un poc abans, Ja era vera
l'aHar, el fins ara promès acompanyat de Ia seva mare Catalina
Marquès. Actuaren de testimonis: Miquel Ordines i Joan Antoni
Martí (de Ia novia) i Catalina Cah/o i Rosa CaVo, germanes del des-
posat. Acabat l'acte religiós tots els amics i familiars soparen junts
al Restaurant Monument, desitjant-lis mottes felicitats. Després ini-
ciaren viatge a Canàries. Us enviam Ia nostra més cordial enhora-
bona.
(FotoBrasU).

Comuniód'Eva
ColomFemandez

El passat dissabte, dia 26,
va rebre, per primera vegada, el
sacrament de Ia comunió Ia
nina Eva Colom Femandez, filla
de Joan Colom Barceló i Isabel
Femandez Jurado. La celebra-
ció eucarística es fé a l'església
de Sant Bartomeu. Acabada Ia
cerimònia, Ia famflia i els seus
amics es reuniren al Restaurant
Artamar, en soparen. La nostra
enhorabona a Eva, extensible
alsparesifamiliars.

(FotoBrasil)

HH Sopa
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ComuniódeSusana
CominoFuster

El passat diumenge 27
d'agost, va rebre Ia primera
comunió Ia nina Susana Comino
Fuster, filla de Manuel Comino i
Rosa Bàrbara Fuster. L'acte
religiós es va fer al Convent.
Acabada Ia cerimònia, Ia familia
i amics foren convidats al sopar
en el Restaurant SoI y Sombra.

ö Congratulacions a na Susana,
u. paresifamiliars.

Peticióndemano

Jaime Mairata y su distinguida esposa, María Alfaro, para su hijo
Juan José, han pedido Ia mano de María Magdalena a sus padres
Juan Sastre y Ramona Martínez. La prometida fue obsequiada con
un precioso anillo de brillantes. La boda se celebrará el próximo 9
deoctubre.

El darrer adéu a un amic
Joan

A pesar de Ia llarga
malaltia, Ia noticia ens va
sorprende. En Bartomeu
DoIs Sampol, l'infatigable
Vice-Président de Ia
"Defensora" ens va deixar,
per sempre, el passat dis-
sabte, dia vint-i-sis
d'agost.

En Bartomeu era un
home actiu, intel·ligent,
generós i comprensiu,
amb Ia gran virtud de
saber escolta a tothom,

disposat sempre a dcnar
un cop de mà a qualsevol.

Va morir als setan-
ta-dos anys, desprès d'una
vida bastant activa. Home
molt familiar, va començar
a fer feina a Ia fusteria d'en
Gabriel Alcover, davant Ia
fàbrica de Ca'n Padassot,
fundant després amb el
seu germà Joan (E.P.D.) Ia
Fusteria DoIs a Ia que va
estar treballant fins a Ia
sevajubilació.

Rebin Ia seva dona, fills
i familiars el nostre més
sentitcondol.

Serveis

AjuntamentdeScte 6X200AB04
OfcraMuricpdddPort 630101
AjuntamentdeFomaWx 631901
AjuntamentdeDaà 639077
JutjatdeSóter 630348
NotsH 632611
Rectoria 630602

PotoaMurwpä 630200
PofaaMunicap*Ugeraes .633721
GuènfeCM 630203
Bombers 632500

UrfctSantória 633011
CreuRoja 630645
MetjedeGuardia(AvBos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cemenul 631429
Ftesidencert*picl 630777
Depuradora 630842
Coreus 631191
"BGas',&a. 630128
ServeiFunerari 630805
BGas'sA(averias) 630198
EGas'sAflJrçèndes) 631108
LocutoriBriaabt 630017
ObresdePort 633316$)

AS.C.P.(Ca'nDJce) 632421
OcutoSoferense 631206
LaUnion3aBotiguefe' 630163

Soferense 631566

FerrocarideSdter 630130
OaîacosAzutes1 630170
C5aTramontana1 632061
PsadaTawrEsPort 631384
PaadaTaxtrScter 630571
ParadaTaxisSaTore 631379
AutocarsUonpart 202125
AutocarsScter 632821
AutocarsRepc 630567

TRBNS

Mn*SUfeOS,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
64ferfotmeOMS CW,l6 u,OG-
14,10-18,30(21,OODurengesiFesdus)

TRAMVMS

&*rflart05,55-07,00-08,00-09,00
-09,X-10,X-10,X-11,X-11,X-
12,00-12,30-13,00-14,00-15,00-
15,30-16,00-16,30-17,00-17,30-
17,55-18,30-19,00-20,00-20,45-
(21,OODiumengesiFestius).
ft*mSafcr0620-07,X-08,25-09,X
-10,00-10,30-11,00-11,30-12,00-
12,X-13,00-1325-14,X-15,X-
16,00-16,X-17,00-17,X-17,55-
18,X-19,X-19,X-20,20-21,10-
(20,Xi21^0DunengesiFestius).

AUTOCARS

flDrt*Safcr07,X-10,00-12,00-
16,15-19,X
PortdeS<*er4eu-
VmMJm^u • D^L·navauemosss-ratna:
07,X-09,X-14,X-16,00-18,X.
fl*Mart*Sdfcr08,15-10,45-12,45
-17,00-20,15.
Me-MMMOMt*rtH*08,00-
10,00-15,X-16,X-18,X.
Sdfcrflorf*ft*nf*09,00
Art*5ttto^tarf*A*nc*09,30
ftrt*ft*np*^afcr16,00.

BARQUIS

PrtdeSòto-SaCatíxa:
10,X-15,X.
SaCatobra-PortdeSókr
12,00-16,45.

PARMACIADI
CUARDIA

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

Veu de SóUer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIOPERSONAL

DE18A20HORES
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TerceraEdad Urbanisme

La Asociación ha reiniciado
susactividades

J.S.O.

Un numeroso grupo de per-
sones de Ia Asociación de Ia
Tercera Edad asistió al solemne
oficio y a Ia celebración de Ia
Eucaristía el dia de San Barto-
lomé, patrón de nuestra ciudad.
Una vez terminado el ofteb Ia
Asociación obsequió a sus ma-
yores con un davel, en señal de
amor y fratemtiad. El prestíen-
te José Mora i el vicepresidente
Pedro Sampol dirigieron unas
patebras a fos asistentes, de-
seándotes una feliz fiesta y sa-
lud para muchos años. Añadie-
ron que para años posteriores
esperaban poder celebrar un
Homenaje a Ia Vejez, utilizando
paraelloelnuevolocalsocial.

Excursiones

Para el dia 8 de setiembre,
viernes, está programada una
excursión al centro de Ia isla,
que promete ser muy interesan-
te.

Por otra parte, Ia excursión
de fin de semana a Menorca se
ha ampliado a 10 plazas más,
con el fin de cubrir Ia demanda.

Resta
.

Para el jueves 7 de setiem-
bre, Ia Asociación ha organizado
una Fiesta-Merienda con el fin
de commemorar Ia onomástica
de Bartobmé Pons y Margarita
Borras, que tan queridos son
para todos nosotros. Quedan
invitadostodoslosasociados.

Polèmica construcció
al carrer de l'Alqueria
del Comte

Redacció

Grup ExcursionistaSolleríc

Este domingo, a CaIa Ratjada
iCalaAgulla

Redacción

Para pasado mañana domin-
go se anuncia una interesante
excursión, como de costumbre
en autocares climatizados, con
el siguiente y atractivo recorrido:

Acabala
restriccióenel
subministrament
d'aiguapotable

p.p.

Dijous de Ia setmana pas-
sada entrà en funcionament el
nou motor-bomba que impulsa
l'aigua potabte des del pou de
Sa Rutfana fins al deposit re-
gufactormunicipaL

Per tal de fer possibte
aquest transvassament d'ai-
gua, ha estat necessari con-
nectar Ia canonada nova re-
centment kistal.tada a una tu-
beria antiga que arriba fins als
depòsits.

Després de posar en mar-
xa aquest sistema, el submi-
nistrament d'aigua potabte a
Ia vila de Fornalutx està pràc-
ticament assegurat, fins al
punt que s'han eliminat les
restriccions en el consum
d'aigua que l'Ajuntament ha-
viaanunciat.

A las ocho de Ia mañana: Sa-
lida en plazoleta ferrocarril, hacia
Deia-Valldemossa (desayuno) -
Palma - Son Ferrid - Algaida
(parada en Vidres Gordtola i Ca-
sa Alorda, con degustación gra-
tuita de licores) - Montui'ri - W
lafranca - Manacor - Sant Uo-
rençiArtà.

A Ia una de Ia tarde, comida
en el Restaurant "Can Faro", con
este menú: Arròs Sec. Uom amb
patates i salsa de xaminyons,
gelat, vi, etc.. Por Ia tarde, des-
pués de un breve descanso, los
autocares saldrán hacia Capde-
pera y CaIa Ratjada, con parada
para visitar Ia zona. Posterior-
mente, se visrtara CaIa Agulla,
donde los excursionistas, si el
tiempo Io permrte, podrán darse
unchapuzón.

Ya empezaron las inscripcio-
nes en Can Toni Reia, y todo ha-
ce suponer que las 110 plazas
serán ocupadas en su totalidad.
Es aconsejable que los interesa-
dos se inscriban Io más rápida-
mente posibte, con el fin de evi-
tar encontrarse con el cartelito
de"completo".

D'ençà d'EÚguns dies han
començat les obres de cons-
trucció d'un edifici de vivendes,
locate i aparcaments al carrer de
l'Alqueria del Comte n' 24. l'Obra
ve acompanyada de no poca
polèmica, que esdevé de les ca-
racterístiques del solar i del ti-
pus d'edificactó que es projecte
deconstruir-hi.

Segons fonts consurtades
per aquesta redacció, eJ pro-
jecte fou aprovat per Ia Co-
missió de Govern de l'Ajunta-
ment en Ia sessió del 20 de de-
sembre de l'any prop passat,
contravenint els informes ju-
rídics i tècnics. Aquests, ba-
sant-se en l'incompliment de Ia
normativa, aconsellaven que
no es concedís llicència
d'obres per al projecte en

Circulación

qüestió. L'informe del tècnic ur-
banístic, més concretament,
conclou que no es pot concedir
el permís, ja que el solar té una
doble zonificació (Casc Antic i
Extensiva F), fet que ignora el
projecte. Precisament per
aquest motiu, Ia profunditat
edificable ultrapassa el per-
més (14,40 mts.), arribant fins
als 21,60. Per si fos poc, els so-
terranis excedeixen en superfí-
cie al màxim autoritzat per Ia
normativa urbanística.

Vist que Ia Comissió Infor-
mativa d'Obres (presidida enca-
ra pel Sr. G. Darder) i Ia Comis-
sió de Govem concedien el
permís, solament condicio-
nant-lo a una reducció inde-
terminada dels soterranis, el
P.S.M., mitjançant el regidor
Andreu Pons, presentà un re-
curs de reposició en contra.
Aquest document es basava en

Un edifici potemic per tes possibtos irregutórrtats en l'aprovadó del
projecte

les possibles trasgressions a Ia
normativa aplicable, i acaba
dient: "En deman si aquesta
Comisstò de Govem és cons-
cient de que amb aquesta pràc-
tica anteposa als criteris polítics
a Ia legalitat urbanística... El que
subscriu està temptat a sucum-
bir als mals pensament, però
prefereix pensar que heu comès
un simple errord'omissió*.

Així i tot, les obres han co-

mençat amparades amb Ia lli-
cència concedida el desembre
del 1988, i sense haver donat
resposta al recurs presentat per
n'Andreu Pons. El P.S.M., de-
nuncia "que hi hagi tanta màni-
ga ample dins de l'Ajuntament, i
que l'equip de govem UM-P.P.,
en vista dels informes tècnics i
jurídics en contra, s'atreveixi a
autoritzar pressumptes ' il.legali-
tats'.

La reforma causa disconformidad entre un sector de Ia población

Elalcalde se negó a que se sacaran fotografías
de una reunión con los comerciantes

Jaunt« Casasnovas

La reforma circulatòria que se puso en
funcionamiento el pasado día 20 de agosto,
parece ser que no ha cuajado Io que debiera
en algunos sectores de Ia población. Particu-
larmente los comerciantes de Ia calle de Ia
Luna quisieron mantener una reunión con el
alcalde el pasado lunes para poder exponer
sus probtemas con referencia al descenso
económico que ha supuesto dicha reforma
en el funcionamiento de sus negocios. 25
fueron los comerciantes que se personaron
en el Ayuntamiento para expresar al alcalde
su total disconformidad ante el cambio de
sentido integral de Ia calle más comercial de

SóHer.
Los vecinos del "Camí de Ses Fontane-

lles", también han expresado sus protestas,
al haber puesto dirección prohibida en el
camino que más se tes podia facilitar el giro
hacia Ia estrecha calle que lteva a sus vi-
viendas y negocios. Otros sectores han ala-
bado Ia idea y consideran importante el k>
gro de que Ia calle San Jaime, sea de un só-
lo sentido, evitando así los atascos que se
producíanantes.

El Alcalde, por su parte, aseguró que
tomaría castas en el asunto y que en el pla-
zo de cinco dísa -viernes- se pondria en
contacto con ellos después de estudiar el
tema con los responsables de Ia reforma cir-
culatoria.

Por otro lado, Ia preocupación se han
acentuado en estos días por Ia circulación
en el casco urbano de camiones gran tonela-
je. Puestos en contacto con el jefe de Ia Po-
licía, Miguel Quetglas, nos indicó que se es-
taba realizando las gestiones oportunas pa-
ra restringir Ia circulación e inofcar como es
debido todo el casco urbano, con límites de
tonelaje. El problema que existe en Sóller, es
sólo y únicamente de infraestructura, fafta
de aparcamientos etc. El Parque móvil con
que cuenta nuestra ciudad de todos es sa-
bido que es superior al que Ia misma puede
abarcar y es por ello que de cada día se ha-
ce más difícil Ia organización del tráfico y Ia
solución al etemo probtema de aparcamien-
tos.

BAR DEPORTIVO
Plaça Espanya-Tel.631953.

FORNALUTX

Restaurante

BAR CENTRO
PlacaEspanya
FORNALUTX

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR ELALMA DE

D. Jaime-Antonio Aguiló Moyá
En el segundo aniversario de su muerte ocurrida en Sólter,

el día 6 de Septiembre de 1987
ALAEDADDE71AÑOS

E. P. D.
Sus apenados: Esposa, Josefa Morales Cazorla; hijos, Jaime-Antonto, Luisa, Francisco y Carmen Aguiló

Maales; hijos pofeos, Florentina Seguí, Felipe Paloü, y Josefina Galindo; nietos, Maria-José, Gema y Jai-
me-Antonio Aguiló, Maria-Magdatena, Bartolomé y Maria-José Palou, Jaime-Antonb y Francisco-José
Aguiló; hermanos, Magdalena, José y Miguel Aguiló Moyá; hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y
demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensibte pérdida y fes suplican su asis-
tencia a Ia misa que se celebrará el día 6 de setiembre a las 7 horas de Ia tarde, en el Convento de tos
SS.CC. de Sóller, i que de otro modo Ie tengan presente en sus oraciones.

^3***--^>^^A***MT-<* îf<
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C/. San Bartolomé, 30 Teléf. 631590
07109 FORNALUTX (Mallorca)

AUTO-SERVICIO
NATQL

CorrerMo)or, 1
FORNALUTX
Vosdesitja

bones
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COLMADO
BENITO

PlacaEspanya,1
FORNALUTX

VNVER&&4

TlNTE%
C. Bauzá, 6 - TeI. 673 30 69 - Sóller

AVISA
a los padres y alumnos del

COLEGIO PUBLICO ES PUIG que a
partir del próximo 5 de SEPHEMBRE

estarán a Ui venta LOS LffiROS DE TEXTO
del curso 89-90
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Encara no s'han installât els aparells infantils

Un mes després de les festes
delabarriada

Les obres de Ia Plaça dels
Estiradors, sense acabar

Redacció

Uns dies abans de les festes
de St. Jaume, dels Estiradors,
l'ajuntament accelerà les obres
de millora de Ia plaça, i a força
de sempentes els segon dia de
festes, els espectacles pogue-
ren fer-se damunt l'encimentat
nou del parc. El tinent batle de
cultura d'aleshores, Amador
Castanyer, també s'hagué
d'embrutar-se les mans per aju-
dar a Ia brigada i deixar Ia plaça
mitjaencondicions.

Ha passat un mes, i Ia plaça
encara està igual. La comissip
de festes netejà l'espai, perôíés
obres de millora no han avançat
gens. En aquest moments, fatta

encimentar un cantò del que era
el parc infantil dels infants, i
encara no s'han instal.lat cap
dels aparells de jardí que tant
distreien als petits, ni tampoc
els bancs on hi seien els padrins
o les mares dels infants que hi
jugaven.

Lazona de Ia font no ha
estat modificada, els cotxes
aparquen enrevoltant-la i encara
no hi brolla aigua. EIs nins pas-
sen per allà i l'unica cosa que
poden fer és passar per damunt
ef ciment amb Ia bicicleta, i
també treure Ia grava de dins
els forats, per jugar amb ella.
Està a punt el clot per posar el
tobogan, però per ara només és
òn perill per Ia gent que camina
Rpralla.

No hi ha capjoc per al.lots
Francesc

Abans quan el Parc dels Estiradors era tot sencer, jugava
amb se engronxadores i amb es pont, i també amb es meus
amics. Hi anava amb es meus cosins i amb en Guillem i es
seus amics. Cada dia anava a ca sa padrina, agafava sa bi-
bicteta i anava a fer voltes pes parc. Ara no m'agrada gens
perque no hi ha s'engronxadora ni es tobogan, ni es pont, ni
es castell, ni hi ha res, fa por. No hi ha cap diversió pes nins
ni pes bebés, ni bancs per seure ses mamas. Està tot a sa
depuradora, tirat, fins i tot sa barana que servia perque no
sortissin es nins petits en es carrer. M'agradaria que hi tor-
nassin posar tot. Ho demàn per favor.

Confecció i instal.lació
de cortines i barres.

Especialització en decoració
de hotels i apartaments

Carrer Victòria, 25 - 631288 - SOLLER

Església Port

Editadala"Guia
d'associacions
iserveis
deJoventut"

Redacció

Coincidint amb Ia inau-
guració de Ia Visita i Mostra
d'activitats eclesiàstiques,
que tingué per escenari el
Casal Germà Pau Nogue-
ra Ia Coordinadora de Jo-
ves Cristians de Ia parrò-
quia Sant Bartomeu ha edi-
tat un fulletó de 20 pàgi-
nes titolat "Guia d'associa-
cions i serveis de joventut".
Aquesta guia inclou infor-
mació suscinta de tots els
grups i moviments d'esglé-
sia que tenen com a local
social l'esmentat Casal del
carrer Moragues, així com
una relació de les ins-
tal.laciós existents i dels
serveis juvenils que s'hi
poden trobar.

En les seves planes es
relacionen els objectius,
vinculacions, funcions y or-
ganització interna de Ia
Coordinadora de Joves
Cristians (CJJCC), Joventut
Obrera Cristiana (JOC),
Moviment infantil i juvenil
d'acció catòlica (MIJAC),
Agrupament escolta "Capi-
tà Angelats i Valentes Do-
nes", Joves Catequistes,
Catequesi de Joves, Grup
d'Animació Litúrgica, But-
lletí "Calia", i Ràdio "Envit i
Truc".

En el Casal G. Pau No-
guera funciona una biblio-
teca amb préstec de lli-
bres, una capella, dues
sales de reunions, jocs
d'esplai i pati amb pista
de bàsquet i servei de dut-
xes. Tot plegat, aquesta
Guia és prou útil per donar
a conèixer als profans el
seguit de grups juvenils lli-
gats a Ia parròquia Sant
Bartomeu de Sóller, que
funciona coordinadament
amb els col.legis del Sa-
grats Cors i de Sant Vi-
cençdePauI

Geologia

huJr<

FinselmesdeseternbrenoescoUocaranlescincfarolesdelmoll

S'instal.laran cinc faroles
al moll cedit pel Destacament Naval

p.p.

Menys de dues setmanes han durat les obres civils d'enllume-
nat del moll dels pescadors cedit pel Destacament Naval. Les
obres han consistit en l'obertura d'una canalització i en Ia col.loca-
ció dels tubs corresponents per talde conduïr Ia corrent. Al mateix
temps, s'ha aprofitat per instal.lar-hi un altre conducte pel futur
subministrament d'aiguapotable.

Una vegada conclosa l'obra civil, només resta col.locar les cinc
faroles que il.luminaran el moll, si bé fins el setembre no entraran en
funcionament.

Les obres civils han estat realitzades per l'empresa "Cons-
truccions Puigserver", amb un cost total de 530.000 pessetes, i
Ia instal.lació elèctrica correrà a càrrec del contractista Juan Sán-
chez segons un pressupost que ascendeix a 700.000 ptes.

El cost de les obres ha estat financiat en Ia seva totalitat pel
Servei de Ports i Litoral depenent de Ia Conselleria d'Obres
Públiques. Sembla, no obstant, que de moment no seran executa-
des les obres de renovació de Ia tanca meta!.lica que separa el moll
de les instal.lacions militars del Destacament Naval.

Relacióentre
lesSerres
Bétiques
i Mallorca

Redacció

Des de mitjans de ju-
liol, i durant tot el mes
d'agost dos geòlegs han
estat a Sóller amb motius
científics. Es tracta del
professor de l'Universitat
de Granada. Dr. Federico
Oloriz, Ia professora de Ia
"Universidade Nova" de
Lisboa, Dra. Beatriz Mar-
ques, amdós paleontò-
legs, i l'estudiant de geo-
logia de Granada, Jesús
CaracueL

Durant un mes i mig,
diumenge i dia fener, han
treballat a Ia nostra serra,
concretament a L'Ofre,
Cúber, Alfàbia i també a
CaIa Fornells de Ia Costa
de Calvià. Dins el marc
dels estudis que relacio-
nen les serres de les illes
amb les Serres Bétiques
de Ia peninsula; ells
col.laboren amb el Dr.
Lluis Pomar, de Ia UIB, en
el projecte d'investigació
sobre el tema "Estudi del
Jurassic i Cretaci de
Mallorca". Estan en con-
tacte amb Ia Universitat
de les Illes i també amb
el Museu balear de Cièn-
cies Naturals de Sóller.

Molts dels lectors els
hauran vist picant amb
un martell a Ia cuneta de
Ia carretera de ,
Sóller-Lluc, on treballa-
ven. Ara ja són partits a
Granada i Lishna, doc
d'on analitzaran les mos-
tres fòssils recollides en
els estrats dels períodes
geològics de l'Era Se-
cundària, i on continua-
ran Ia investigació i el
treball docent que de-
senvolupen a les seves
universitats.

AJUNTAMENT DE FORNALUTX
BALEARS

L'Ajuntament de Fornalutx felicita
a tots els fornalutxencs i els desitja unes bones

festes patronals, que fa extensiva als
visitants i a tots els habitants

de Ia comarca
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EIPSOEdavantIa crisídel'AjuntamentdeSóUer
Agnipació Socialista de Sóller-PSOE

Que no intentiara elBatle enganari
manipularelpoble amb absurdes
barallespúbliques amb elSecretari

El Grup Municipal Socialis-
ta-PSOE no té res a veure
amb Ia crisi actual de l'Ajunta-
ment de Sóller. Com a regi-
dors, elegits pels vots dels qui
ens donaren Ia seva confiança,
exercim una tasca d'oposició
responsable.

Som els primers que Ia-
mentam l'estat actual de
l'Ajuntament de Sóller. Es par-
ticularment negatiu que el Bat-
te intenti distreure l'atenció
dels soHerics amb un enfron-
tament amb el Secretari, per-
què aquesta maniobra no fa
attra cosa que amagar els ver-

taders problemes i Ia vertadera
crisi municipal sollerica. La
nostra postura és ben clara: si
el BatJe considera que el Se-
cretari no ha excercit correc-
tament les funcions que Ii per-
toquen, que procedeixi a in-
coar-li un expedient disciplina-
ri per depurar responsabilitat. I
Ja decidiran els tribunals. Així
es fa dins un estat de dret de-
mocràtic.

Però que no intenti ara el
BatJe enganar i manipular el
poble amb absurdes baralles
públiques amb el Secretari
amb Ia finalitat de tapar una si-

tuació municipal caòtica. Una
situació crftica que és respon-
sabilitat del batJe, ajudat pels
dos regidors del Partit Popular.

Recordem alguns resultats
de Ia gestió del Batle Arbona.
Un monument a l'emigrant que
ha costat quasi 10 milions de
pessetes; una Depuradora que
Ja pagan però que ningú sap
quan funcionarà; un endeuta-
ment greu; una pèrdua pro-
gressiva del Patrimoni de
l'Ajuntament; uns serveis mu-
nicipals cada vegada més de-
teriorats per manca d'inverstó;
una proposta d'increment
abusiu i injustificat de tes taxes
municipals, aturada de mo-
ment per l'oposició del PSOE i
per Ia pressió popular; l'intent
de fer pagar -per interessos
personals!- als soHerics un
peatge més car per travessar
el futur túnel; Ia manca d'un
edifici de PUB en condicions...
I Ia relació podria allargarse

mortmés.
El Grup Municipal Socialis-

ta-PSOE no es limitarà a una
oposició passiva. No estarem
mans plegades esperant
mentre Ia situació municipal es
degrada més i més. Com a
força majoritària de l'oposició
proposam una passa enda-
vant: formar una nova majoria
que faci governable l'Ajunta-
ment al servei dels solterics.

Per això el Grup Municipal
Socialista-PSOE iniciarà els
contactes pertinents amb els
artres membres de l'oposició
per aconseguir un canvi de
govem a l'Ajuntament de
Sóller. Substituir el caos que
avui patim per un nou equip de
govem municipal que dugui
endavant, amb participació de
tots els grups polítics, una ges-
tió eficaç i transparent que
permeti realitzar les millores
que necessita amb urgència Ia
nostra ciutat de Sóller.

i Gloses

Enguany no N ha balladors
d'aquettsdes'estranger
perquènohihacapdobter
detsorganitzadors.
Nomésquedaperdir-vos
que ells troben que no convé.

Sobre Sant Bartomeu vos diré
que no ho prengueu en malícia;
sinotenenbenefici
aeHsnoHsvabé.

Nitansdshihadoblers,

Desastres de Sant Bartomeu
Pere Mateu

jo quasi no ho gos a dir,
persunpocdepaperi
peraadomarescarrers.

Nitansdshihahagutbou
per a alegrar un poc sa festa,
però han duit una orquestra
que sap fer mott de renou,
sembla un da que plou

•

EspoWeéscomunjardí:
no té pany ni té barrera;
té una bona carretera
que tothom hi pot venir.

TambétéunBatJemoKviu:
un do que Déu Ii ha donat.

ElpobledeSóller
Un poble venturos

Lo que ha de sofrir un veïnat
per no fer un PoliesportJu.

DeIs més guapos de Mallorca
es poble en pot presumir;

tarongersidiveres,
garrovers i qualque pi.

i Havor ve sa tempesta.

Ja ni havieu de posar
cap llum en mig de sa Raça
itotasagentquepassa
no se'n podria "enterar"
queensopobtedeSóHerhiha
un egoisme que és massa.

Aixónoéscontador.
Donautotss'ànimaaDéu
que es patró Sant Bartomeu
Ja no és presentador.

i no arregla sa claveguera
que dins sa Raça fa olor.

Es un poble meravellós;
té Ajuntament de primera

Esunpoblemottantic
iloquedicésveritat;
téunBatleespavilat
consemblant a n'en Repic.

Respecto al segundo punto,
mi opinión es que el bilingüismo
es, no sólo posible, sino Ia me-
jor solución y no me ha conven-
cido ninguna de las razones
que aduce el libro para recha-
zarlo. Por mi parte siempre Io he
practicado, hasta el punto de
que, para que fuera total y no
se limitara sólo al habla, hace
unos veinticinco años, seguí un
cursillo por correspondencia pa-
ra aprender a leer y escribir en
catalán, que tuve que pagar de
mi bolsillo, pues ya se sabe que
antes no se enseñaba en Ia es-
cuela como ahora. Curiosamen-
te algunos de los que actual-
mente tanto defienden el mono-
lingüismo catalán, en aquella
época hablaban sólo castellano
porque estaba mejor visto y ha-
cía más "señor", por supuesto
tienen el derecho a cambiar de
opinión y justificarse diciendo
que Io único que han hecho ha
sido sacudirse el dominio y Ia
alienación a que los tenía some-
tidos el centralismo imperialista
castellano y el hecho de que,
con su opción actual, sea más
fácil conseguir votos o cargos
privilegiados, no tiene nada que
ver, naturalmente.

Por Io que se refiere al útti-
mo punto, me parece tan ab-
surdo que no debería ni siquiera
comentario, pero no me resisto
a Ia tentación: por Io visto los
catalanes tenemos más puntos
de contacto con el resto de Eu-
ropa que con el resto de Espa-

Bilingüismo, sí9 porfavor (2)
S.OHvé

ña y por tanto nos será más útil
el inglés que el castellano; no
cabe duda "Som una maravella"
como muy bien decía el Sr.
Boadella. Ahora comprendo
que debe ser para que los es-
tudiantes se vayan familiaria-
zando con Ia curtura anglosajo-
na, por Io que algunos profeso-
res de catalán, a Ia hora de re-
comendarles un libro en este
idioma, optan por las traduccio-
nes de autores como Tom
Sharpe o Dashiell Hammet, en
vez de recurrir solamente a es-
critores en lengua catalana.
¿Curiosono?

Volviendo otra vez el libro
me referiré ahora a Ia parte que
trata de Ia realidad social que
ha supuesto Ia inmigración en
los "Paisos Catalans" y del im-
pacto que ha tenido para el fe-
nómeno lingüístico; Ia integra-
ción de una minoría tan nume-
rosa es problemática y por eso
el libro propone cual sería Ia ac-
titud correcta de los "nativos"
hacia esos sectores "invasores",
citaré algunos consejos: "hacer-
les ver que no serán plenamen-
te catalanes si no tienen el cata-
lán como una lengua propia;
que el presupuesto anterior no
significa renunciar a Ia lengua
de sus padres; que el hecho de
que los catalanes no se dirijan a
eNos en catalán es considerar-
los "inferiores" porque presupo-

ne que no son capaces de en-
tenderio, etc.

Desde aquí pido perdón
públicamente a todos aquellos
castellanopariantes a los que,
naturalmente, no me he dirigido
nunca en catalán, pues pueden
estar seguros de que no les he
considerado inferiores por ello,
por otra parte yo siempre he
considerado catalán, o mallor-
quín, etc., a todo aquel que vive
y trabaja en estas comunidades
y se siente uno más de ellas,
hable o no hable el idioma, con
Ia salvedad de que no veo por-
que tienen que dejar de ser de
su región de origen, si Io profie-
ren, y, por último, parece que
"ellos" (els altres catalans) sí
pueden ser bilingües, e incluso
deben estamos agradecidos de
que no les exigimos renunciar a
Ia lengua de sus padres, en
cambio "nosotros", (los auténti-
cos catalanes, con perdón), no
debemos serio, ya que ello su-
pone perpetuar el dominio y
subordinación a Ia lengua cas-
tellana. ¿En quéquedamos?

Seguramente todos los que,
como yo, han pasado de los
cuarenta, recordarán aquella
asignatura que se llamaba
"Formación del Espíritu Nacio-
nal", tan importante que, sus-
penderla, podía significar repetir
curso, pues bien, Ia asignatura
llamada "Lengua Catalana" ha

sido convertida por algunos
profesores en algo que podría
llamarse "Formación del espíritu
nacional-catalanista" y, desde
aquí, les propongo el cambio de
nombre, pues así por Io menos
sabremos a qué atenemos y
podremos prepararnos para re-
peler esta vuetta a métodos y
actitudes que debieron quedar
enterrados con Ia Dictadura.

Alguien pueden pensar que
estoy exagerando, pero cuando
veo los libros que algunos jóve-
nes han tenido que estudiar pa-
ra poder aprobar catalán este
curso, cuando conozco el caso
de un profesor de catalán que a
un alumnbo que había sacado
una nota brillante se Ia rebajó
en dos puntos por hablar habi-
tualmente en castellano (y en-
cima se ha justificado diciendo
que el alumno no tiene derecho
a quejarse puesto que no Ie ha
suspendido), cuando en algún
colegio privado y de élite (de
Cataluña, por supuesto), se
comienza el día cantando "EIs
Segadors", etc., no puedo me-
nos de recordar cuando a no-
sotros nos obligaban a cantar el
"Cara al SoI" y sentirme muy
preocupada por el cariz que es-
tán tomando las cosas, máxime
cuando todos estos ejemplos
no son casos aislados, sino el
reflejo de un estado de opinión
que, desgraciadamente, tiende
ageneralizarse.
Una catalana que vive en

Mallorca

VEU DEL LECTOR

MiquelSolerdeixa
Unió Mallorquina

Sr. Director, Ie agradece-
ría Ia inclusión de esta carta
en el periódico que usted di-
rige. El motivo de Ia misma
es el de hacer pública mi
decisión de abandonar Ia mi-
litància en Unión Mallorquína
y consecuentemente mi re-
nuncia a Ia presidenda del
Comité Local del mismo par-
tido.

La decisión no es ajena a
todas las situaciones y crisis
final que en bs úfómos me-
ses se ha producido en el
grupo municipal de nuestro
Ayuntamiento.

No es una actitud de Ti-
rar Ia toalla", pues Ia influen-
cia del Comité Local del par-
tido en las decisiones y ac-
tuaciones municipates ha si-
do nula, dada Ia forma de
proceder individualista y ar-
bitraria de quieo apoyado en
su día por un equipo de per-
sonas y un programa ideo-
lógico y de actuación, acce-
dió a Ia Alcaldía de nuestra
ciudad.

Es una actitud testimo-
nial en desacuerdo absoluto
con Ia forma de gestión o
más bien no gestión de los
graves y ya urgentes pro-
btemas que tiene plantea-
dos a nuestro municipio, en
desacuerdo con una mala
administración de los presu-
puestos municipales, en de-
sacuerdo con actitudes in-
suttantes y de desprecio ha-
cia funcionarios, concejales
de otros partidos, grupos de
iniciativas cufturates e inclu-
so compañeros de su propio
grupo,etc...

Desgraciadamente Ia
crisis no está cerrada y lejos
de solución. Lamentable-
mente las consecuencias las
padeceremos todos y el de-
terioro institucional es evi-

dente y preocupante.
A nivel regional Ia situa-

ción del partido U.M. es de-
cepcionante; a punto de
convertirse en un apéndice
del Partido Popular, mante-
nido hasta el momento bajo
mínimos por qutenes en el
desafortunado Congreso de
junio del pasado año dinami-
taron su progresiva implan-
tactónenlasistes.

Finalmente quisiera
agradecer muy sinceramen-
te Ia actitud de cordialidad
de todas aquellas personas
tanto fuera como dentro del
partido con quien he mante-
nido relaciones de colabora-
ción. También desear suerte
y aliento y ya como un ciu-
dadano más exigir sensan-
tez a nuestros representan-
tes en el Ayuntamtento, res-
ponsables del gobtemo mu-
nicipal.

Habrá guienes pregunta-
rán si mi retirada de Ia acti-
vidad política es definitiva,
pero esto depende de facto-
res personales, srtuactones y
proyectos que puedan surgir
en el futuro; de momento de
definitiva. Y como dijo al-
guien, el presente es Io prin-
cipaldelfuturo.

MiguelSoterDeya

La Creu Roja agraeix l'ajuda
dels col.laboradors

Una vegada celebrada Ia
festa de Ia bandereta, dia en
que es varen recollir als vol-
tant de 160.000 ptes., que fo-
ren d'or per alegrar les
sempre exigües arques de Ia
Creu Roja, ens cal agrair Ia
seva col.laboració als volun-
taris, les senyoretes postu-
lantes i amb especial atenció
a les sres. Angela Gómez
Viallases, Margalida Oliver
Vicens, a les regidores Maria
Herrero Gual i Maria Antònia
Colom Pastor i a Ia nostra
presidenta Honorífica Car-
men Ana Salicruz que sem-
pre està disponible i al peu
del canó. Tota persona bene-
factora que se l'hi hagi pas-
sat aquesta commemoració i
vulgui col.laborar per recolzar
Ia causa nostra amb Ia recer-
ca de Ia germanor i solidari-
tat, pensi que sempre hi és a
temps.

Dins l'anecdotari ens pa-
reix simpàtic l'ajut que els vo-
luntaris de Ia Creu Roja de Ia
Mar varen haver d'aportar
per conduir a un iot a tres
passatgers estrangeres de-
vers Ia de una trenta de Ia
matinada, dia 18, que havien
quedat a terra i sense medi
de transport adequat per
causes fortuites i alienes a Ia
seva voluntat. Anim al'lots
feis bé i no mireu a quíl... ni
tampocelreltotge.

Utämament, restant ave-

riat enfront les costes d'AI-
conàsser un llaüt sorpré dins
aquesta situació per Ia ma-
ror, que cada any es mou per
Sant Bartomeu, el voluntariat
es ppsà en marxa per donar
l'auxili que podria haver estat
necessari, amn l'ajut i col.la-
boració del professinal de Ia
mar, regidor i bonn voluntari
nostre D. Antoni Vallcaneras,
se intentà sortir però el tem-
poral ho va impedir; llavors
es posà en marxa tota Ia for-
ca de gestió necessària per
que Ia Guàrdia Civil despla-
ças un vehicle especial pre-
vist d'un zodiac dotat d'un
motor de potència adecua-
da. La bona ventura, Ia sort o
Ie sebre de bons mariners
motivaren que al final no
s'hagués de dur a terme el
salvament, però aconhorta
saber que els medis i qualqú
sempreestanapunt.

El mateix passa quan es
cobreix Ia cursa popular o les
carreres de bicicletes per les
festes de Ia ciutat i amb ale-
gria tomam a retirar-nos
sense que ningú ens hagi
hagut de manester.

Aprofft per recordar que
totes aquelles persones que
estan en possessió o tenguin
el camet de socorrista, a par-
tir d'aquest dilluns poden
completar-lo fent el corres-
ponent de socorrista acuàtic.

EIComissionat.
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Avui mateix els professors d'EGB s'han
incorporat a Ia feina. Dia primer de
setembre s'obrin de nou les aules que
han estat tancades durant els dos
mesos d'estiu, i comença Ia tasca de
preparar el curs. Quinze dies abans que
els nins comencin l'escola, els mestres
han d'organitzar el curs, programar les
activitats, confeccionar els horaris i, fins

i tot, preparar els exàmens. Són algu-
nes de les obligacions que tenen per fer
els professionals de l'ensenyament, a fi
de fer possible el començament de les
classes. Aquest curs serà el dilluns dia
18 quan els escolars començaran a
estudiar, ja que el 15 és divendres, i el
Ministeri d'Educació ha considerat con-
venient iniciar el curs en dilluns.

Fornalutx

Avui, els professors s'incorporen a lafeina

Comcadaany,elsedificisescolars
pubfcsnoe*trobenapunt

Redacció

Les escoles de Sóller han
estat tancades durant els
mesos de calor però, abans
de posar punt, el mes de
juny, els directors dels
col.legis i els Consells Esco-
lars respectius s'adreçaren a
l'Ajuntament, que és el res-
ponsable del manteniment
dels edificis d'EGB, exposant
les reparacions més urgents i
necessàries a realitzar en
cadaedifici.

L'escolad'EsPuig

L'escola d'Es Puig pre-
sentà una llarga llista de millo-
res. Eren millores que fa anys
que es demanen, i cada final
de curs se n'afegeixen altres
noves.

Aquest mes d'agost,
però, s'ha començat a pintar
l'interior de tot l'edifici, i pa-
res i professors es demanen
ara si el dia 18 estarà tot
llest.

Mentrestant, els profes-
sors que avui comencen tro-
baran l'escola envaïda \ enca-
ra bruta, no sols de Ia pols de

D'aqui a dues setmanes les aules tomaran acullir centenars d'infants

EIPort

Al Port les coses petites
es solucionaren durant el curs
anterior, i així ens ho comuni-
cà el director a principis
d'estiu. El que sí és necessari
és arreglar el trespol que
s'enfonsa, i ja hi ha una
encletxa de més d'un pam de
desnivell. Aquesta millora fa
anys que està pendent de
reparació. L'edifici de cada

a més de provocar una defi-
cient acústica que deixa afò-
nics als nins i als mestres.

L'escoladeDeià

A Deià, el problema de les
olors pestilents era greu a
finals de maig. S'intentà
arreglar fent una sortida de
gasos, però l'olor persisteix.
Ara, s'ha instal.lat un extrac-
tor dins els WC per tal

L'escola de l'Horta necessita posar retxats a tes finestres

l'estiu, sinó també d'anda-
miatges i pintura.

L'escoladel'Horta

A l'Horta, durant les festes
de Ia barriada, s'utilitzaren les
aules per exposar l'esca/ex-
tric i, a hores d'ara, l'escola
resta per l'estil que el dia de
Ia traca, amb les coses fora
del seu lloc, i Ia brutor
escampada. El Consell Esco-
lar d'aquest centre també
havia demanat a l'Ajuntament
que reparàs una sèrie de
coses, com una protecció
pels ferros del reixat que
dóna al carrer. Allà, els infants
de preescolar i també els de
Ia guarderia s'hi enfilen i
podenfer-semal.

vegada empitjora el seu estat
general i, per arreglar-ho,
caldria fer gestions amb el
MEC per tal d'aclarir a qui
pertoca el finançament
d'unes obres com aquestes.
A l'entretant, també Ia pols
està per damunt les taules.

El Fossaret

Al Fossaret les coses
estan tal com les deixaren els
mestres a principis d'estiu. En
anar a seure a Ia cadira, segu-
rament ningú haurà passat
cap padaç. S'havien d'arre-
glar els finestra/s per facili-
tar-ne l'obertura i, a més, era
necessari rebaixar \'a/tària del
sòffl. les aules són altíssimes,
i difícils d'encalentir a l'hivern,

d'intentar solucionar el pro-
blema. També s'ha pintat part
de l'aula de baix, i els baixos
de les aules de Ca les Mon-
ges.

Enconclusió

Per una vegada, a dues
de les escoles han començat
les obres abans del dia primer
de setembre, però sols a Deià
es preveia tenir Ia tasca aca-
bada abans d'avui. EIs mes-
tres cada any entren a fer fei-
na amb brutor per tot, i d'aixó
se'n queixen fort. En altres
edificis municipals, on no hi
ha més que persones grans,
moltes vegades es fa net
damunt net, i tot està a punt
abans de tornar de vacances.

El Ayuntamiento se inclina a favor del desarrollismo
Aprobada Ia ampliación de Ia delimitación
del casco urbano de Ia villa

Jaume Casasnovas

En sestón plenària extraordi-
nariacelebrada el pasado lunes,
el Ayuntamiento de Fornalutx
aprobaba Ia ampliación de Ia
delimitación del suelo urbano en
14.000 metros cuadrados. Este
proyecto de ampliactón viene
justificado, a criterio del Consis-
tono, por Ia credente demanda
de terreno apto para Ia cons-
trucción motivada por Ia próxi-
ma apertura del túnel que enla-
zará Sóller con Palma. El acuer-
do fue tomado con el consenti-
miento de todos los miembros
del Consistorio, a excepción de
un regidor del CDS, que se
incorporó al Pleno después de
lavotación.

La ampliación de Ia superfi-
cie urbanizable se ha efectuado
básicamente en tres demarca-
ciones distintas: una primera
zona en Ia carretera general que
enlaza con Ia del Puig Major, a
continuación de Ia Alquería; una
segunda a continuación del

cementerio, donde existe ya un
proyecto de edificación de 12
viviendas sociales; y una tercera
en el camino viejo de Ia Coma.

Tras su aprobación, el pro-
yecto será publicado en el
BOCAB y estará expuesto al
público por espacio de 30 dias a
efectos de reclamaciones. Al
mismo tiempo, se remitirá copia
del proyecto al Consell Insular,
al, Colegio de Arquitectos,
Comisión del Patrimonio Artísti-
co, Jefatura de Carreteras y
Ministerio de Defensa, a fin de
obtener los informes correspon-
dientes.

Además, se han introducido
ayunos cambios en las orde-
nanzas reguladoras de Ia edifi-
cación:

• Se retranquean 1,5
metros las edificaciones a reali-
zar a Io largo del camino del
cementerio, en las zonas grafia-
dasenelplano.

• Se alinean las fachadas
en una zona de Ia carretera
principal, entre el bar Santa
MartaielBellavista.

, • Se elimina el retranqueo
obligatorio de 6 m. entre sola-
res. A partir de ahora el retran-
queo quedará reducido a sola-
mente 2 m., tal como prevé el
régimen general de Ia edifica-
ción.

• La altura máxima de tes
edificaciones en tes zonas
incluidas en el proyecto de
ampliactón, así como en tos
demás solares donde no haya
edificios de referencia, seráde
dos plantas, equrvatente a 7 m.,
pudiendo alcanzar Ia altura
maximatotalde9m.

• Se mantiene Ia ocupación
máxima edificable en el 60 % de
Ia superficie total del solar.

• Se prolonga de los dos a
los tres años el período de edifi-
cación de solares incluidos en Ia
ampliación.

El segundo punto del orden
del día fue Ia aprobación de las
ordenanzas municipales para Ia
aplicación de los nuevos tribu-
tos municipales a aplicar a partir
de1990.

Oficialmente se desconoce que parte de los terrenos declarados urbanizables sean de propiedad del

Plad'amillorament de façanes
flfiB 4^flflk^k A *L*^ktfk I^^M^^^4fe • hMftvL^feft fl4feVMP^fwmtsu0vvncnonap vpciBSpanicuaiS

p.p.

El Consell Insular de
Mallorca acordà el passat
mes de juliol concedir una
subvenció de 2.374.665 ptes.
a l'Ajuntament de Fornalutx
per finançar els projectes
acullits al PIa d'amillora-
ment de façanes de l'any
1989. Aquesta és Ia major
quantitat concedida pel CIM
per aquest concepte als
pobles menors de 1.500 habi-
tants, després de Santa
Eugènia.

Aquest Ra preveia ajudes
per finançar projectes de res-
tauració de façanes de cases
particulars, amb una subven-
ció que podia arribar fins a les
dues terceres parts de Ia tota-
litat de pressupost, mentre
l'altra part era finançada pel
propi interessat. La subven-
ció, en el cas de pobles infe-

riors als 1.500 habitants, com
Fornalutx, havia de ser cober-
ta en el 5% per l'Ajuntament, i
l'altre 95% pel CIM. Les
sol.licituds dels particulars
s'havien de tramitar a través
de l'Ajuntament respectiu,
prèvia presentació del cor-
responent pressupost i pro-
jecte d'obres, més una foto-
grafia de Ia façana. Les dis-
posicions del PIa preveien
que cada Ajuntament corria
amb Ia responsabilitat d'elegir
aquells projectes més inte-
ressants d'entre els presen-
tats, procurant sempre que
estassin situats a Ia mateixa
zona.

En el cas de Fomalutx, i
en vista que no es podia
actuar per zones, l'Ajunta-
ment acordà restringir els pro-
jectes a aquelles cases situa-
des en el casc de Ia població,
i obrí una partida perssupos-
tària de 500.000 ptes. per

l'any 1989. Finalment, foren
acceptats tots els projectes
que presentaren els particu-
lars, sis en total: un en el car-
rer Sant Sebastià, altre en el
carrer Metge MaIoI, tres al
carrer de Ia Font, i el darrer
en el carrer Germans Rey-
nés

El pressupost global de
les obres ascendeix a
4.317.558ptes.

Bàsicament els projectes
consisteixen en llevar el
ciment i fer les juntes de les
pedres de Ia façana, canviar
canals de desaiguament, res-
taurar finestres, i llevar els fils
d'electricitat.

La firma del conveni entre
l'Ajuntament i el CIM està
pendent de l'habilitació del
corresponent crèdit per part
d'aquest darrer organisme, i
s'espera que pugui ser forma-
litzat aquest mateix mes de
setembre.

CARNICEMAYCHARCUTEMA

CA'NTONI
FORNALUTX

OSDESEAPVASFELICES
HESlAS PAlRONALES
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IIIConcursdePoesia"Valld'Or" 1989

Uuida entrega de premis del III
Concurs"Val1d'Or"

Redacció

El passat dijous, dia de Ia
Festa Major de Sóller, es po-
sa final al Tercer Concurs de

Poesia "VaII d'Or", amb l'acte
de.lliurament de premis.

L'esmentat acte s'inicià
amb l'entrega per part del
Secretari de l'Associació
"Amics de Ia Glosa", Vicenç

JaumeVicens;
primerpremi

Jaume Vicens és el
guanyador del Primer Premi
dotat amb una placa i 25.000
ptes. i, malgrat tot, és Ia pri-
mera vegada que es presen-
ta a un concurs literari.

Actualment té 33 anys i
treballa com auxiliar admi-
nistratiu a l'ajuntament de
Calvià. Te prevista Ia publi-
cació d'un llibre dels seus
poemes per aquest mateix
any.

Faestona
Fa estona i a Ia nostra cambra

-no massa allunyada de Ia teva
pelquehisucceïa-

enumeravem quina seria l'avinentesa capaç
de capgirar l'ombra plegada als cristalls esquitxats,
però no n'estàvem segurs,
esborrar semblava del tot innecessari

perquèlallumhiera,
i l'estil de fer les coses radical, s'hi acostava
encara que havia estat vençut recentment;
les emprentes d'aquell gel verd acabaven l'allargada
fins que un extrem de Ia teva meditació closa
ens ho va dir sense estridències:
camí enllà Ia paciència no resta sola
tan sols és anomenada per albirar.

DANUCESPUERIS

Quin enginy aquest teu!
de saber fer que Ia fulla del novembre
arribiamanyagadad'aquellacremortanestufada.
Deu ser vera que saps riure.
Aleshores ets un das savis anomenats per William
aquell anglès que emprava Ia poseia
i deia que girava el nom de Ia circumstància.

DANUCESPUERIS

Somniar, el que es diu somnier
ho feiem a poc a poc
inomassaestona
a fi de preservar l'origen
dels fets extraordinaris i poder riure.
Ho dic perquè Ja sabem
detempsenrera,
el que val no perdre cap perspectiva,
nitansolslad'unapedra
capgirada oportunament.
Riure es va convertint en Ia fita màxima
i a tots dos ens convé treure'ns
de sobre les estones ennuvdades
de Ia son sense importància.
Bastaque quedi el silenci del pensament.
Hodic,perqueavui
heanataunmort
i m'han contat que era savi,
i he cregut poc després
que ho devia ser de savi com tu
sols que ara ha tomat
al centre de lageometria puntual,
insistien i molt, quetranquil,
i tu encara et resisteixes desconfiat.

DANUCESPUERIS

JaumeVicens

Terrassa d'uns diplomes ho-
norífics als glosadors soHe-
rics més vells entre els que
podem destacar a Gabriel Vi-
la, Joan Baptista Ferrer i
més.

Tot seguit es donà inici
pròpiament a l'acte de lliure-
ment de premis, que fou pre-
sentat per Antònia Rossinyol
i Sebastià Alcover, que co-
mençarem amb Ia presenta-
ció dels membres del jurat i
de les entitats públiques i
particulars que col.laboren en
el transcurs del Certamen.
Tot seguit es lliuraren els
premisqueforen:

El tercer premi per Aina
Ferrer, natural d'Inca, que re-
collí el premi de mans de
Ramon Deià, com a repre-
sentat de Ia Caixa de Balea-
res"SaNostra".

El segon premi per Angel
Fabregat, natural de Ueida, i
que no pogué assistir a l'ac-
te. Recolli el premi en el seu
nom les Valentes Dones de
mans de LJucia Tries, com a
representant de l'Hotel Eden

ÀngelFabregat;
segonpremi

Àngel Fabregat és de
Bellpuig (Lleida) i ha guanyat
el segon premi dotat amb un
llibre de poemes i 15.000
ptes.

Te 24 anys i és estudiant
debiblioteconomia.

Te publicats uns poemes
dintre d'un recull i va guanyar
Ia darrera edició del Premi
Sant Jordi de Poesia per a
Joves.

deIPortdeSóller.
El primer premi per a

Jaume Vicens, de Ciutat, que
recollí el premi de mans del
batJe de Sóller, Antoni Arbo-
na.

Finalment és concedií un
accésit al millor poeta local,
que resuftà esser Rosa Maria
Pujol que recollí el premi de
mans de Jeroni Bisbal,
membre del grup organitza-
dor Novetat. Tots els pre-
miats donaren lectura els
poemes guanyadors.

Un cop concluit l'acte
l'organització oferi un refesc
a tots els assistents que ho
agrairen, ja que Ia calor fou
mofta.

Així posarem punt i final a
Ia tercera edició del certa-
ment; una edició que ha su-
perat en moft les previsions
de l'organització, tant a nivell
de participació i de qualitat,
èxit que tots esperam es pu-
gui repretir l'any que ve quan
surti a Ia llum Ia quarta edició.

Aina Ferrer; tercer premi
Aina Ferrer té 29 anys i és d'Inca. Després de guanyar el

Premi de Poesia Ciutat d'Inca a l'any 88, ha aconsegurt el tercer
premi del "VaII d"Or", dotat amb un llibre de poemes i 10.000
ptes. Actualment trebaUa com a mestra d'escda a Ia seva ciutat
natat.

Tem,apropmeu
Tem,apropmeu,

aquest hivem cobert de sutge
impertinència del temps
que tremola en el mateix punt buit
de rems inexorables

Tem, el sarcasme mut del calendari
àgilplanyderecords
escopint cendres de palla al llarcd'una imatge
comparàsitalfront

"A V

L'agratd'aquest plaer -minúscul fruit-
no és indiferent als dies
ni a Ia densa geometria de cossos ambulants.
Es hora de posar maons
en els furóncols tangents de Ia vida

Potserperaixòdorm
dins serrades llunes d'alba
mesclant silencis en els llavis
destapant sang i botons
sense projectes, ni raons, ni temps per entendre
aquestgrisventall
on sua Ia cantonada del món

AinaFerrer

Argúcia
Va entrar en un estanc
i va demanar uns quans segells
d'ambigüitat que vafer llepar
a un infant que hi havia
assegutenelportal
traficantambsaliva.
De seguida va enganxar-los
a unes cartes humides
que es vatreure de l'escot
¡desotalesfaldilles
i va llençar-les a una bústia callada.

Comminació

Elparevadonar
uncopdepuny
alataula
ielsullsdelamare
esvarenesteHar.
Elfillcloia
elpunyambforça,
duiaenelsulls
cada ascla clavada.

Passeig

Enelparc
haviaduesnoies
besant-se i vaig veure
conmoriaaquellbes
ofegat entre una fumera
demirades

Però elles van sobreviure

ÀngelFabregat

no8>M>,PuM;mBorautofatocal
Rosa Ma. Pujol, encara que va néixer a Cambrils O"arrago-

na), fa més de 15 anys que viu a Ia nostra VaII. Actualment té
30 anys, i en fa dos Ja va aconseguir un premi, el segón a Ia
primeraedició del "VaII d'Or" amb l'obra "Pensament Escrit".

Incertesa
Quan Ia fosca ofega Ia gran cova,
quanelsoInoésIlum.
Quan Ia pluja és terra i foc damunt.

Quan el vent doblega cor i esquena,
quan l'arbre escorta.
Quan les podres separen cam viva de cam morta.

El pensament no arriva a entendre
lamancad'esperit,
nilatardord'untempte,
nieltempsferit.

Quan Ia lluna és negra amb cants aturats,
quan l'odi encen flames.
Quan els llamps esqueixen Ia meva esperança.

Quan l'angoixa neda en un llac proper,
quanl'aireplora.
Quan cada branca del meu cos tremola.

El pensament no arriva a entendre
lamancad'esperit,
nilatardord'untemple,
nieltempleferit.

RosaMa.Pujol
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FutbolWDivisió

Ja hi som!. La febre futbolística ens arriba amb
tota Ia seva forca. La lliga, esclata aquest diu-
menge, i pel Sóller, ben enfora, al Port de Mana-
cor, davant el novell Porto Cristo, recent ascendit
de categoria. El partit es presenta sumament ni-
vellat. Això vol dir que l'esquadra sollerica hi té
molt a guanyar, sobre tot, desprès de contemplar
el convincent partit davant el Poblense del dia del

patró. L'única dubte de Timoner cara al debut de
l'equip a Ia lliga, és el concurs de Xiu, que real-
ment té poques possibilitats, atés que es resentí
en el partit de diumenge, últim de preparació.
Alerta al Porto Cristo que si bé no ha guanyat
cap dels vuit partits de pre-temporada, diumenge
empatà a un davant el At. Balears, en una briosa
reacció portuària. Les espases estan en tot Io art.

La gran oportunitat de començar amb positius
Porto Cristo-Sóller, un encontre que es presenta

claramentnivellat

ToniOliver

Per primer cop en els da-
rrers anys, el Sóller ençata Ia lli-
ga a camp contrari. D'aquesta
forma, i el fet d'enfrontar-se a
un novel a Ia categoria, es pre-
senta Ia evident oportunitat de
iniciar el campionat amb posi-
tius, fet que dotaria indubta-
blement al equip d'una moral
bàsica per un positiu comen-
çament que sempre té una cla-
ra repercusió a dins Ia pròpia
campanya.

ll.lusióipossibilitats

A dins Ia plantilla, hi ha una
tremenda il.lusió en sortir imba-
tuts en aquest desplaçament
inicial. EIs jugadors, com més
endavant ens confirma el capità
Nadal, confien començar en
bon peu. Perquè sia així, es ne-
cessària una tasca col.lectiva
d'entrega i encert, tant defensiu
com ofensiu, en les ocasione
sempre escases, que soten
presentar-se a fòra camp. Es
tracta d'aprofitar el màxim
d'elles, i aquest és un dels ob-
jectius del preparador Biel Ti-
moner.

Amengual, difícil participació

EIs problemes musculars de
Miquel Amengual, lluny de cu-
rar-se, sembla que s'han agreu-
jat, i més després de l'últim par-
tit de preparació jugar diumen-
ge passat (3-1, en partit suspès
per avaria de llum als 55 minuts
dejoc).

Xiu, es va haver de retirar
perquè es resentí. Per tant, es
difícil Ia seva participació. En tot
cas, Timoner el guardaria per
l'altre diumenge davant el CaIa
d'Or a Can Maiol. PeI demés, no

El capità del Sóller, davant el
començament de lliga

Miquel Nadal: "Hem de fer el
possible per puntuar"

Toni Oliver

Per conèixer l'estat d'ànim
de Ia plantilla, ens hem posat
en contacte amb Miquel Na-
dal , capità de Ia nau sollerica.

-Miquel, ha estat positiva
lapre-temporada?

-Jo crec que sí. En
aquests cinc partits hem po-
gut fer diverses proves, tant
per conjuntar a les noves in-
corporacions, com per assai-
garnoussistemes.

-Per cert, ha costat assimi-
lar el nou sistema de joc?

-No. Es un sistema bó
d'assimilar. Es mol parescut al
que practicàvem a Ia úKima
fase de Ia passada lliga amb
Paez. Jo crec pot anar bé
aquest sistema, perquè
s'ajusta a les característiques
de Ia majoria de jugadors que
més que tècnics, som juga-
dors amb un elevat esperit de
lluita, i per aquí haurem de
superar als nostres rivals.

-Quin Porto Cristo penses
trobar-te?

-Es un equip que l'any
passat va culminar Ia seva
magnífica campanya, fent
campió de lligueta. Aquest
any, he vist a tes alineacions
que s'ha reforçat ferm per
mantenir Ia categoria. Segur
que no ens donarà cap facili-
tat.

hi ha cap problema, i el "mister"
local disposarà de tots els ele-
ments.

Porto Cristo, una incògnita

L'equip que prepara Sebas-
tià Miralles, pare de l'actual ju-
gador del Sóller del mateix nom,
començà Ia pre-temporada amb
resultats clarament negatius,
això si, davant rivals de talla
totsells.

Aquesta circunstància, aler-
tà als directius que ràpidament
han estés les seves xarxes so-
bre el mercat peninsular, i a ho-
res d'ara, han confirmat l'incor-
poració de tres nous jugadors
de fora de l'illa. Debutaren diu-
menge davant el titular del AtI.
Balears, i empataren a un gol,
després d'un molt convincent

partit de l'equip local. UII, per
tant.

Presència de seguidors
sollerics

Malgrat el desplaçament si-
gui certament lluny, s'espera
una nutrida representació de
seguidors de l'equip de Ia VaII.
Hi ha expectació i desig de veu-
re a l'equip en un partit oficial.
L'encontre, s'iniciarà a les sis
del capvespre, el que permetrà
a l'afficionat solleric, partir a les
quatre i mitja, per arribar a punt
a l'agradòs i ben cuidat terreny
del Porto Cristo, situat just a Ia
vorera de Ia carretera a CaIa
Millor. Per tant, no fa cap falta
entrar al Port. Hi ha Ia pertinent
desviació abans de l'entrada a
l'interior al nucli portuari.

NOTAOFICIALDEL
C.F.SOLLER

Por Ia presente, se comunica a los señores socios y
publico en general, que está abierto el período electoral y el
correspondiente plazo de entrega de candidaturas a Ia pre-
sidencia de este club, desde el día 19 de septiembre, hasta
el 3 de octubre, ambos inclusive.

Al mismo tiempo, quedan expuestas las listas de socios
desde el día de hoy. Para información y presentación de
candidaturas, en el local de club, de lunes a viernes, de 20 a
22horas.

Sóller, 1 ' de septiembre de 1.989
Fdo.EISecretario.

Nota de Ia R.: Que ningú s'alarmi. Es tracta d'uns tràmits
burocràtics a nivell federatiu. Ampliarem Ia notícia en prope-
res edicions. El que sembla, és que aquí hi ha hagut qualcú
ben despistat (com de costum).

Et futbol, amb tota ta seva
6fnocK), do bcll nou onü'a on

escena (foto Sampedro)

-Està en condicions el
Sóller d'iniciar Ia lliga pun-
tuant?

-Tots els jugadors pen-
sem que sí. EL fet de jugar
davant un rival de parescut
nivell, ha de servir per intentar
aprofitar l'oportunitat, i fer el
possibleperpuntuar.

Perruqueria
JoaniMarga

Nou servei de
depilacióalacera

(nomésdilluns).
Demanarhora

630708.
Carrer

Romaguera 22

<4Ki Pov
9\ FUSTERK

* MOBLE MALLORQUI
ANTIC

* FUSTERIA

TALLERlEXPOSlClO:

CAMICASJURAT

TEL.6331 16

J.SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Serviciooficial

FAGOR-ASPES
C/.delaMar,157,bajos

Tel.630673

INSTALACIONESY
REPARACIONES ELÉCTRICAS

CAMBIEAL220V.

E/Ktra/
PtazoAntonk>Moura, 10

T*Ufono:632946
Tetófono particular:
632976y632926
SOUER(MaHorca)

^S t̂S

C/. Bauza,1S
TeI. 63 04 69

SOLLER

OBJECTES DE REGAL
CERÀMIQUES

LLISTES DE NOCES

LLIBRERIA

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

PIZZEWA CA'N PEP MOSSO
BAR PALMERAS

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

TRANSPORTES
MARROIG
JeI: 632570

Argiles, 54

CHAPA Y PINTURA

TONI GUASP
C/. Cuadrado, 6

Telefono 63 34 92 - SOLLER
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Furt>ollllDivisio Infantils

Sa glosa den Tomeuet
Acomençarbé

ElSóllerhacanviat
i també en es seu joc
i això ho ha demostrat
a sa primera prova de foc

Un futbol meravellós
es que el Sóller practicà
i es públic que hi va anar
sortí safisfet i orgullós

Es Trofeu a casa va quedar
per mèrit des nostros jugadors
que varen lluftar i suar
perfer-sed'ell, merepcedors

I aquest diumenge,que vé
aPorto Cristo heqid'anar
imirardepuntuar
per començar gà lliga bé

C.F.Soller,5
R.LaVictoria,0

JoanAntoni

Partit amistós jugat entre el
Sóller i el Recreatiu Ia Victò-
ria, amb victòria àmplia del
nostre Infantil que va jugar
força bé, duent sempre l'ini-
ciativa i culminant moftes de
les jugades ofensives que
realtearen.

GoIs:
Minut 6, 1̂ , Castanyer.

Minut 16, 2O, Eugeni. Minut
25, 30, Arbona. Minut 35,
4^, CastJlto. Minut 70, 5O1

Eugeni.
Alineació: Akx>ver, Po-

mar, March, Ensenat, Her-
nàndez, Castillo, Fontanet,
Eugeni, Sanmartín, Castan-
yer i Arbona (Gregori, Padi-
Ha, Alemany, Rodriquez i
Moragues).

Juvenils Alevins

Fitxatge massiu de "Ràdio Balear"
L'emisora inquera "Ràdio

Balear", Ia més escottada de
Ia part forana mallorquina,
acaba de incorporar al seu
planter a un nombrós equip
de corresponsals esportius,
després d'unes positives
gestions del director de
l'emisora, Gabriel Sampol.

L'equip de redactor prové

de "Ràdio Popular", que en Ia
seva nota etapa i nou direc-
tor, sembla "passar* olímpi-
cament del tema esportiu.
"Ràdio Balear", incorpora així
a Ia pràctica totalitat del con-
junt de redactors "ex-cope".
Per tant, a partir d'ara, els
molts seguidors de Ia tarda
futbolística radiofònica, po-

dran gaudir de l'informació en
directe de totes les divisions,
sintonitzant en el dial de Ia
F.M. el 101.4 del seu recep-
tor. Ja a partir d'aquest diu-
menge, ample informació,
inclosa Ia del Porto Cris-
to-Sóller, i posteriors cròni-
ques de Ia primera jomada
delliga.

C.F.Soller,2-LaSalleB,0

Interessant partit amistós
Joan Antoni

A Ia primera mitja hora el do-
mini va correspondre a n'els visi-
tants, emperò a mesura que
passaven és minuts eren els
sdlerics que es feien amb el
control del joc, fins que en el mi-
nut vint va arribar el primer gol,
essent el seu autor en Domingo,
amb jugada ben treballada de Ia
devanteralocal.

A Ia mitjana segona part el

C.F. Sóller sentencià el partit per
mediació d'en Muñoz en col.labo-
ració d'un defensa contrari, mar-
cant d'aquesta manera el gol de
latranquil.litat.

Aquests encontres de
pre-temporada serveixen perquè
l'entrenador Pep Got pugui fer
canvis i veure en acció a tots els
seus jugadors per poder treure
conclusions, ja que Ja lliga co-
mençarà Ia propera setmana, i
després si que Ia cosa anirà se-
riosament.

Calendari Juvenils Primera Regional
GrupA

Dil·iLi i···Wnh·iTwnoffavona
10Setembre

Sófler
17Setembre

Binissedem
24Setembre

Sóller
1Octubre

Murenc
8Octubre

SóHer
15Octubre

Juv. Dep. Inca
22Octubre

Sóller
290ctubre

Badia
5Novembre

Sóller
12Novembre

Petra
19Novembre

Sóller
26Novembre

Poblenc
3 Desembre

J.SallistaA
10Desembre

Cardessar
17Ddesembre

Cardessar

SegonaVotta
7Gener
Espanya
14Gener
Sótler
21Gener
Andratx
28Gener
Sóller
4Febrer
Felanrtx
11Feorer
SóHer
18Febrer
Manacor
25Febrer
Sóller
4Marc
Campos
11Marc
Sóller
18Marc
Escolar
25Marc
Sóller
1Abril
Sóller
Sóller
PortoCristo
22Abril
Sóller

Jaime Fons

Audi
REPARACION y VENTA

PLANCHA y PINTURA

SERVICIODEGRUA

BAR
ORCULO SOLLERENSE
GRANIZADOS DE ALMENDRA Y AVELLANA

Tel.63 1206-SOLLER{Mallorca)

LluísCasas
Molino,aievidel
C.F.Sóller

'Tambe
m'agrada
jugara
tennis"

JoanAntoni

En "Luisito" té dotze anys i
resideix en el Port de Sóller,
havent acabat sisè de E.G.B.
El proper any jugarà amb
l'ateví de segon any del C.F.
Sóller.

La temporada passada
jugà amb l'ateví dels Sagrats
Cors i marcà quatre gds, de-
mostrant que pot ésser una
futura promesa del futbol
solleric.

A l'entrevistat Ii férem deu
preguntes que ens va res-
pondre amb motta vivesa.

-Quin temps fa que Ju-
guesafutbol?

-Dosanys.
-Quan començaran els

entrenaments?
-El més segur és que per

setembre, Ja que Ia lliga co-
mençaràelmesd'octubre.

-A quina demarcació et fa
jugarl'entrenador?

-Mig<lret.
-A quina t'agradaria ju-

gar?
-M'agradalaquetinc.
-Diguem quin és el partit

del que tens més bon record
de latemporadapassada.

-El que jugàrem contra el
Betadinselseucamp.

-Practiques algun attre
esport a part de/ futbol?

-Si,eltennis.
-Ens pot dir quin és

l'equip de primera divissió
quet'agradamés?

-ElBarça.
-Quan siguis gran amb

quin equip t'egradariajugar?
-AmbfriMallorca. ,
-Quin és el jugador es-

panyol que més admires?
-EnMiIIa.
-H'estranger?
-EnLaudrup.
Un nin rrrott espabilat que

està enterat de quasi tot dins
elmóndel'esport.

En el final de l'entrevista
ens confesà ésser un fidel
lector del nostre Setmanari
"VeudeSóller".

Ca'n
Bibi

FERRETEfUA
Armeria

Luna, 12
Tel.630447

SOLLER
(Mallorca)

BAR-RESTAURANTE

CA NWTONA
Cl. Arbona Colom, n '6

Tel.633068-FORNALUTX

ëtârcc
CalleSerra,nM3

Tel.63.26.08-Soller
BISUTERÍA
BUUTERIA

NOETQUEDISACASA.
VINE A APRENDRE A NAVEGAR

PASSA-T'HOBE
»TVD8IWF-VELA

PORT DE SOLLER A LA PLATJA D'EN REPIC
ESPORTESCOLARESTIU89

FEDERACIO BALEAR DE VELA
AJUNTAMENT DE SOLLER

CONSELLERIA D'EDUCACIO I CULTURA
DIRECCIO GENERALD'ESPORTS

HERMANOS
PALOUFRAU,

SA.
AGENCI OFICL·U.

RENAULT
ISABELII, 70-630701

Vehículos nuevos. Ocasión.
Mecánica general.

Chapa-Pintura.
Serviciogrúa

mobles mora
FABRICAlEXPOSlClO:

CARRER DE SA MAR, 4,5 i 6
BAUZA,14

TELÈFON630275
07100 SOLLER - MALLORCA

M A D I E L A
GRAN LIQUIDACIÓN EN

CALZADOS Y BOLSOS
SEÑORA

CABALLERO
NIÑOS

PRECIOSDESDE:
995 - 1500 - 1995 Pts. etc.

Jaime TorrensN'3 Pto.SoUerTeL631765
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Veia Billar Tennis

S'esperava una inscripció més nutrida

lsem, Perrotte i Vindel guanyadors
de Ia "Regata de Sant Bartomeu"

Joan

Amb una inscripció, no mort
nombrosa, de vint participants,
començava a les dotze del matí
del passat diumenge'la "Rega-
ta de Sant Bartomeu", orga-
nitzada com a les edicions pre-
cedents per l'Escola de VeIa de
Ia platja d'en Repic, dirigida pel
company Teri Abellan.

La prova que en principi
s'havia de disputar el dia de
Sant Bartomeu, es va haver
d ' ajornar per motius d ' inscripció.

EIs participants varen sortir
tots junts, fent-se després les
classificacions apart per catego-
ries.

La prova es va disputar
entre les dotze i Ia una, amb
vent Noroest, força dos, puntes
de tres, actuant de jutges-àrbi-
tres en Teri Abellan, n'Antoni
Vallcaneras i en Bartomeu Pons.

Futbol veterans

N'hi ha que diuen que les
regates es guanyen a Ia sortida,
i aixf va ésser aquesta vegada,
si bé es varen veure maniobres
mort pròpies de gent avesada a
regatejar, que en el final varen
estar entre els prirners.

La classificació final foU Ia
següent:

GeneralVela:
1.-VictorPerrotte
GeneralWindsurf:
1.-Daniellsern
2.-XavierOliver
3.-PereMarch
4.-LJuisOya
5.-XavierFerrer
Optimistlnfantil:
1.-AlexVindel
2.-JosepBrenner
3.-MartiBrenner

EIs trofeus que foren patro-
cinats per l'Ajuntament de Sóller
foren lliurats seguidament pel
Regidor Vallcaneras.

Santo Angel, presento dura batalla

Veteranos Port y Sóller, 3
Santo Angel Cuerpo Nacional de Policia, 2

JoséLuis

Alineaciones:
Veteranos: Buades, (Labrador),

k^esias, Serafin, Jorqueral, Colom,
Mahon, Jorquera II, Mayol, Tomas,
Sion, Sureda y Cobos (Rtos).

CD, Sto. Angel: Raul, Pedro,
Castilla, López, Serrano, Maroto,
Adorto, Cayuda, Bautista (Marin),
Cartos (Btoque) y Cotem

Bonito partido el disputado
entre los equipos de Veteranos y
Sto. Angel en el que hubo un
domínio attemo por parte de
ambos equipos, con una primera
parte sin goles, ni jugadas que
destacar. El primer gol fue marca-
do por los locates de un disparo
impresbnante de Sureda, segui-

damente Ie fue anulado un gol al
equipo contrario, al saque de un
libre directo ejecutado magistral-
mente por Maroto, los visitantes se
pusieron por delante en el marca-
dor con un bonito gol de Marin y
otro de Colom que tras driblar a un
defensa y al portero hizo un gol de
sumarca.

Mayol empató de nuevo el par-
tido y finalmente fue Cobos que de
lanzamiento de penarti y tras el
rechace del portero dio Ia vtetoria al
equipolocal.

Caben destacar por los Vetera-
nos Rios, Sureda, Mayol y Jorquera
I y por el Sto. Angel, Castilla, Pedro
CdomyMaroto.

Arbitro del encuentro el Sr. Fer-
nández flamante Il División sin
complicaciones.

POSTRES

Aíarroig
PASTISSERIA

CarrerdelaRosa, 3(Soller)-Tel. 63 1973

LlorençBotaarribà
imbatutalafinal

Pere Magranerguanyador
del Torneig "Bricole" de
SantBartomeu

Joan

EIs, billaristes Llorenç
Bota i Pere Magraner
varen arribar imbatuts a
Ia final del Toneig "Brico-
le" Sant Bartomeu, orga-
nitzat pel "Circulo SoIIe-
rense", final que es va
disputar el passat dijous,
coincidint amb les Fes-
tes del Patró de Ia nostra
Ciutat.

Dins Ia segona cate-
goria en Bartomeu
Ensenat i en Bartomeu
Palou varen arribar a Ia
final empatats a punts,
jugant-se aquesta també
el dia de Sant Bartomeu,
essent molt disputada,
imposant-se finalment en
BartomeuPalou.

La classificació final
dins Ia Segona Catego-
riafoulasegüent:

1.-BartomeuPalou

Pere Magraner "Coc" en plena exhibició

D'un principi Ja parti-
da va començar bastant
igualada, emperò des-
prés, a partir de Ia mitat
del joc, Ia "veterania" i el
saber d'en Magraner es
varen imposar clarament
damunt en Bota. Aquest
final va tenir una duració
d'uns quaranta-cinc
minuts, quan Ia mitjana
d'aquestes partides
havia estat d'uns vint a
unsvint-i-cinc minuts.

La classificació dels
participants a Ia Primera
Categoria fou Ia
següent:

1.-PereMagraner
2.-LlorencBota
3.-JosepAguilo
4.-JoanSocias

2.- Bartomeu Ense-
nat

3.-JoanMendez
4.-PereTorres
5.-Jaume Estarellas
El lliurament de pre-

mis, patrocinats per
l'Ajuntament de Sóller,
es va fer en el "Centro",
essent donats pel
Vice-President de l'Enti-
tat organitzadora Joan
Socias, i pel Delegat de
Ia Secció de Billar Martí
Ferrer.

Prest començaran els
preparatius del Torneig a
Tres Bandes Perruqueria
Socias, que enguany
arriba a Ia tercera edició i
que es disputarà dins el
mesdenovembre.

Cases, Grau i CoII, respectius guanyadors

Les inscripcions per Sèniors
començaran dia 16 de Setembre

IITorneigSant
Bartomeu "Ses Pistes"

Joan

Com havíen anunciat el
passat dijous, dia de Sant
Bartomeu va finalitzar el
"Segon Torneig Sant Barto-
meu Ses Pistes" donant com
a clara guanyadors dins les
diferents categories a
n'Albert Grau, en
Josep-Ricard CoII, en
Lluís Casas, na Caterina
Comes i na Magdalena
Colom.

En Josep-A. Padilla fou el
guanyador de Ia partida de
semi-finals finfantils disputa-
da contra en Navarro, impo-
sant-se clarament per 6/2 i
7/5, passant en conseqüèn-
cia a jugar Ia final amb en
Josep-Ricard CoII, final que
fou Ia més llarga i més boni-
ca de Ia jornada, amb més
de dues hores de duració, i
a Ia que es va imposar cla-
rament en Josep-Ricard
Collper7/5i6/3.

Dins els juvenils es va
imposar clarament n'Albert
Grau, guanyador de l'edició
de l'any passat. Fou una
partida molt dura, jugant
contra en Joan Crisatella, a
Ia que es va imposar per 6/1
¡6/2.

La final dels alevins tam-
bé fou bastant disputada, a
pesar de l'aplastant triomf

d'en Lluís Casas damunt en
Nieto,per6/Oi6/2.

Enguany era Ia primera
vegada que es feia torneig
per Nines, i en honor a Ia
veritat hem de dir que el
públic va disfrutar bastant.
Dins Ia categoria de 12 a 13
anys na Caterina Comas es
va imposar damunt na Maria
del Mar Torrens per 6/7, 6/2 i
6/2. I dins Ia categoria de 7 a
10 anys na Magdalena
Colom s'imposava clara-
ment damunt n'Adriana
Pascualper6/0.

Seguidament na Magda-
lena Alemany, propietària de
"Ses Pistes" va 1er el lliura-
ment de premis, en el que
de nou no hi va tornar haver
representació de l'Ajunta-
ment. EIs trofeus foren
donats per Esports Lazo,
Bestard Sport, Vidana, Kas,
Pepsi-Cola, Gelats Bellver,
Marmolisteria Best, Mare de
Gerard Pasan i Ajuntament
deSóller.

I per finalitzar l'acte es va
anunciar Ia disputa del Tor-
neig per Seniors a partir de
dia 23 de Setembre. Les
inscripcions es podran fer a
partir de dia 16 del mateix
mes a Ses Pistes. A més
dins els mesos d'octubre a
Desembre, per segon any
consecutiu, es volen fer uns
cursetsperal.lotsinines.

CERAMICAS

CA'N
RELETA

OBJETOSPARAREGALO
Carrerde Sa Lluna N'30

Telefono:632945
SOLLER-MALLORCA

Transports
CSASTRE

Gas4ilpercalefaccion
adoffliclli

TeI. 633049 / 630387 ROBA PER A INFANTS
SaLluna,65 - Telf.631121 - O71OOSÔLLER

GRUPO ZURICH
SEGUROS

GaovOT>l.i
PUzaConstituci6n,9 TA
Tel.632105-07100SoUer

BAR
TURISMO

C/.BORNE

MUEBLES CASTANER S.A.
CASA FUNDADA EN 1865

C/. VICTORTA, 7 - TeI. 63 1195 (Oficina)
C/.SALLUNA,26-Tel. 630107
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ANUNCIS CLASSIFICATS

@SL*,
altra cosa rústica o antiga. Pagam
al comptat. Antiguitats Antoni de
Sa Coma Qeroni Bisbal). Carrer del
Vicari Pastor, 9. TeI. 63.08.65 i
63.07.68.flbwfto todo/ lo/dio/m*diodKj y nocto.

,/Up^-PlZZQ/ Q

)poft,fd.to/i9.30 SE TRASPASA LOCAL COMER-
CLUj 1CAN ALTES". taformes FTN-
CASCABOT.Tel.63.38.43.

SE NECESFTAN APRENDICES Y
OFOALES de panadería. mfor-
mes: Panificadora SoUerense. TeI.
63.0S.S1.

SE ALQUM LOCAL, 72 m2., en
caUe Victoria, 50, para negocio o
exposición. Razón: Tejidos Oüver.

SE BUSCA MUJER para trabajos en
casa. Jornada completa. Libres
sabadosydomingos.Tel.XXXXXX

VENC TAULA DE SURF, ^in-
ta-2'95" i dues veles Tfeyipry de
7,20m.i.T-21'deSm.Tel.63.01.95.

SE COMPRAN MUEBLES ANTI-
GUOS y toda dase de objetos.
CarrerdebRosa, 3. TeI. 63.10.67.

COMPRAM MOBLES i queusevol

SE TRASPASA bar restaurante en
el Puerto de SóUer (Casa Belga),
taformes: Fincas Cabot. TeI.
63.38.43.

VENDO OUVAR a cinco minutos
de FomaIutt. Con porche. TeI.
63.01.66.

Basquet

Eteve)naUtemente>n d'unatusteriamecanica
enptecascantK

L'Ajuntament podría organitzar
un homenatge a Rafael Rullan

Descontent per Ia instal.lacio
d'una fusteria mecànica

Redacció

Redacció

En cas d'acceptar Ia propos-
ta feta pel grup municipal del
PSOE en el darrer Pte ordinari de
b Corporactó, l'Ajuntament de
Sóller podria organitzar un home-
natge a Rafael Rullan, jugador de
bàsquet del Real Madrid, que ha
estat internacional en nombroses
ocasions. No obstant, hi ha serio-
sos dubtes de que aquest home-
natge es realitzi a curt termini, to-
ta vegada que Ia presidència de
Ia comissió de Cultura està va-

cant per dimissió del titolar Ama-
dor Castanyer, i no és probable
que el Batle designi successor
abans del mes de setembre.

Joan Estaràs, assidu assis-
tent als Ptenaris municipals, mani-
festà Ia seva disconformitat amb
Ia proposta socialista. "Fa més
de trenta anys - digué - que tre-
ball en el món del bàsquet sotte-
ric, es pot dir que he intervingut
en to construcció de totes /es pis-
tes que hi ha a Sólter, i ningú
m'ha let cap homenatge. No
comprenc per què se n'ha de fer
unaRafaelRullan!"

Alguns dels veins del carrer
des Pastor ens han fet arribar Ia
seva indignació davant de Ia
possibilitat que Ia Comissió de
Govem de l'Ajuntament autorit-
zi l'obertura d'una fusteria
mecànica a l'immoble del n' 24
de l'esmentat carrer.

De fet, els veins formularen
nombroses al·legacions en
contra durant el termini legal
d'exposició al públic, basant-se
en el fet que una indústria
d'aquestes característiques no
pot instal.lar-se en ple casc

NUEVA DECORACIÓN
LA MEJOR MUSICA

AMBIENTE AGRADABLE

ABIER TO CADA NOCHE

antic de Ia nostra ciutat (o al
manco abcí ho diu Ia normativa
aplicable del Ra General). En
idèntic sentit s'expresa l'infor-
me del tècnic urbanístic muni-
cipal, que indica que el projec-
te presentat excedeix en
superfìcie i en potència al
màxim permès per Ia llei.

EIs veinats manifesten estar
preocupats pels renous í per Ia
períllosítat dels materials
emmagatzemats, morts d'ells
artament imflamables. Alguns
dels veins estan disposats a
emprendre mesures de força a
nivell administratiu per tal
d'impedir que l'Ajuntament
autoritzi l'esmentada indústria,
catalogada com a altament
molesta Un dels afectats ha
manifestat que caldrà estudiar
Ia possible interposició de
demanda per danys, i que Ia
indemnització resultant lis sia
imposada als responsables polí-
tics (Ia Comissió de Govem), en
aplicació de l'article 60 del Reial
Decret781/86.
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J0TUL

Signe de qualitat

MERCERIA
LLANES

IGÈNERESDEPUNT

CARKERBONANY, 6
Tel.633837.SOUER
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Ja s'ha començat Ia preparació
depre-temporada

El Penya Madridista-Penya
Mallorca femení disputarà
unpartitaSóller

Mago-89

Des de Ia passada tempe-
rada hi ha un acord de suport
i cd.laboració entre el Juven-
tut Mariana i el Penya Madrilis-
ta -Penya Mallorca, degut en
el qual l'equip solleric ha fet
possible que el Madrilis
taPenya Maltorca pogués ju-
gar a PRIMERA DMSKD B
NACKDNAL al inscriure els
equips Infantil i Cadet Femení
com a Penya Madrflista-Joven-
tutMariana.

Aquest acord ha possibili-
tat que Ia Directiva de l'equip
solteric hagi pogut aconseguir
Ia disputa d'una confrontació
entre l'únic equip femení a
Primera Divisió de tes Balears i
les Seniors del Joventut Ma-
riana, confrontació que mott
possibtement servirà per fer Ia
presentació oficial dels equips
del Qub. Per artra part els
equips locals Ja han començat
Ia seva presentació de
pre-temporada.

Possibtement es confirma-
rà que en Jaume Serverà s'in-
tegri en á cos tècnic dels
equips masculins i que na Ca-
terina Morell es faci càrrec de
l'equip Cadet femení, així com
n'Anna Nadal de l'Infantil Fe-

mení, corresponent Ia respon-
sabilitat màxima dels juvenils
masculins a Joan Bauçà i de
Mini-Basquet a Benet Estaràs.

J.Mariana39-
BonsAires,40

Les Sèniors femenines
disputaren el seu primer partit
de pre-temporada, que a pe-
sar d'ésser entretingut no va
gaudir de Ia qualitat tècnica
quecaliaesperar.

Fou un encontre tipic
d'aquesta temporada, amb
motts d'errors en defensa i
amb els mínims plantejaments
en atac. No obstant va esde-
venir un excel.tent debut de
na Cristina Bemat, que de
ben segur sera un bon reforç
per a l'equip, ajudant en les
tasquesden'AnnaNadal.

També va reflectir l'impor-
tància que Maria-A. Ramon
pot tenir en els esquemes
d'enguany i el resorgir de Ca-
terina Uadó, a més de les bo-
nes aportacions de Ia 1ot te-
rreny" Cata Colom. La resta
de jugadores en Ia seva línia
habitual.

Anotadores: Nadal 4, Soler
1, Bestar 4, Escalas 4, Bemat
2, MoreH 6, Ramon 10, Cdom
6,Uado2.

Futbolveterans

Soller,2-Poblense,3
M.A.Feijóo

V. SoHer Pablo, Raja, Ufarte,
Cantarà, VaIIs, Agustín, Parra,
Palmer, Santos, Frontera y Gir-
bent. (Más, BematyMut).

V. Poblense: Siquier Pons I,
Gort, Rodríguez, Piza, Pons II,
Chango, Moranta, Jerónimo, CeIa
y Cladera. (Carbonell, Munar,
CladerallyLuis).

Art)ftro: Sr. Jerónimo, que
estvo francamente bien.

Gotes: Mto. 10 (1 )̂ Girbent
tras una escapada marca. Mto.
25 (1-1) Martí Munar, tras un fallo
de Ia defensa local. Mto. 59 (2-1)
Pase inteligente de Santos sobre
Girbent y este marca. Mto. 62
(2-2) Moranta estabtece el empa-
te y en el Mto. 75 (2-3) Gran juga-
da y mejor gol de Cladera I.

Incidencias: Por facilitar Ia
labor al C.F. Sóller en Ia prepara-
ción de su ertcuentro, se comen-
zó a las 17:30h. en lugar de a las
17:00h. por llegada tarde del
equipo visitante; por Io cual se
jugo con excesivatemperatura.

Cuando fattaba un minuto

para flnalizar el encuentro,
miembros del C.F. Sóller comen-
zaron a colocar las mangueras de
riego sobre el terreno de juego,
produciéndose una situación
lamentable para cualquiera de los
que veiamos el encuentro así
como una total desconsideración
a todos los miembros de los dos
equipos y Sr. arbitro incluido.

El trofeo donado por al Magní-
fico Ayuntamiento de Sóller fue
para los visitantes aunque bten
pudo haberse quedado en casa,
a poco que hubiese acompañado
Ia suerte a los locales, en especial
a su jugador Parra, que tuvo dos
ocasiones claras de gol.

Encuentro vistoso e interesan-
te por Ia ¡ncertidumbre del mar-
cador y el juego de los dos con-
juntos, que pese a Ia temperatura
se emplearon a fondo y crearon
ocasiones de gol; incluyendo dos
tiros a Ia madera. Resumiendo,
encuentro típico de copa, objeti-
vo cumplido cara a Ia propuesta
de los de Ia Puebla y entrena-
miento cara a Ia Liga que comen-
zará el próximo sábado día 2 en
casadelMediterraneo. ¡Suerte!.

LLOMPART Aumentación
-EXTRACClONESHUMOS
-AIKEACONDICIONADO

-ACERO YALUMINIOENGENERAL

C/. Barco, 3 - TeI. 50 40 56
Part.Tel.501240 07300INCA (Mattorca)

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FUNDADA EN 1900 N. I. F. A. 07002827

TEL.(971)630168
(de 8 a 12 y de 2 a ó excepto sábados y días festivos)

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

VIDEOCLUB

&&*
C/. Cristóbal Colón, s/n

(Frent0Mercado)
SOIlER(MALLORCA)
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Aigües Exposicions Música

Elsregantsdela
fontdelaVinyassa
recorrenals
organismes oficials

Redacció

EIs regants de Ia
Font de Ia Vinyassa
acordaren dirigir-se a
l'Ajuntament, al Consell
Insular, i a Ia Conselleria
de Sanitat, en sol.licitud
d'ajuda contra Ia con-
taminació de les aigües
de Ia font, recentment
detectada. L'acord es
prengué en el transcurs
d'una assemblea gene-
ral de regants celebrada
dissabte passat a La
Defensora.

La comunitat de re-
gants es constituí el
passat mes de febrer, i
prengué Ia decissió de
sol.litar Ia privatització
d'aquesta font, d'acord
amb allò que disposa Ia
nova Uei d'Aigües apro-
vada pel govern central.
El president Joan Plza,
el secretari Antoni Bur-
gos, i el tresorer Ama-
dor Bemat són els mà-
xims representants dels
regants. El cabal de Ia
font està distribuït en
168 hores d'aigua que
beneficien una cinquan-
tena de regants repar-
titsentresramals.

En aquella mateixa
reunió s'aprofità per po-
sar al dia Ia llista de re-
gants i Ia distribució de
l'horari entre els propie-
taris. A partir d'aquí es
podrà completar el total
de 18.000 ptes. que
mancava recaptar dels
regants per tal de fer
front a les despeses de
privatització de Ia font i
de reparació de les sí-
quies. La quantitat a
pagar estava fixada en
1.000 ptes. per cada ho-
rad'aigua.

Finalment, s'acordà
Ia reparació de l'ull de Ia
font, des de Ia sortida
cap endins, que serà fi-
nançada per tots els
propietaris en proporció
a les hores d'aigua de
cada qual. A tal efecte,
s'han realitzat ja alguns
sondejos al llarg de Ia
mina per tal de compro-
var el seu estat interior.
També es repararan els
ramals a poc a poc i
d'acord amb les dispo-
nibilitats pressupostà-
ries.

EIs companys pintors festegen l'alegre marc de ta seva expo

Les coUectives ens mostraren
diferents codis i tècniques

Redacció

Ens queden per a cronicar
tres exposicions plàstiques de les
passades Festes de Sant Barto-
meu, dues d'elles coUectives i
l'attra individual, Ia de Margarita
Moya.

En el Bar Turisme exposaven
quatre animosos joves: Franciscà
Martí, amb paisatges i vegetals
que transmetien caràcter i força;
Pep Girbent, que ens mostrà les
llums i foques de les seves pintu-
res, vessant paral.lela a Ia seva
afecció pel dibuix del còmic; i
Manuel F. Clúa i Uuís Sema que
completaren una massa expessa
expossició, on Ia línia i el color
s'hagueren visualitzat miltor a un
espai més adequat per a Ia quan-
titat de treball mostrat.

A Ses Escolàpies el nostre
Ubert Bronsart Ja nos ens sor-
prengué amb els seus dis; sí, tal-
votta, ens augmentà el delit per a
aficar-nos entre les llums ¡ detalls
dels Wtems i oliveres. EIs seus

Brousard ens toma aficar entre oliveres, Hums i detalls, ben dominats

acompanyants: Felb< Uorca, Mi-
guel Reche i MELSAM ens digue-
ren, en teles petites, que un
quadre és qualque cosa més que
unafinestra.

Per acabar, Margarita Moya,
amb tes marines i paisatges, ens
retornà a Ia placidesa en Ia con-
templactó pictòrica, sempre dins
un conjunt de codi propi.

Agricultura

EIs pagesos sollerics podran accedir
a les subvencions de Ia CEE

Redacció

Uns dies després que Joan
GrlmaK explicàs als pagesos
sollerics les possibilitats d'ac-
cedir a les subvencions que Ia
Comunitat Econòmica Europea
(CEE) atorga als productors de
fruits secs, sobretot d'ametlla i
garrova, es rebé una telefonada
del mateix Tècnic a Ia Coopera-
tiva Agrícola, en Ia qual comu-
nicava que les subvencions

emparaven també aquelles
explotacions on els esmentats
fruits secs estaven barrejats
amb attres productes com l'di-
va,perexemple.

Es resolia així el problema
plantejat pels propis pagesos,
Ia majoria dels quals al.legaven
que es veuen obligats a diversi-
ficar Ia producció de les seves
explotacions, a causa de les di-
ficultats geogràfiques del te-
rreny i les dimensions mitges
de les propietats.

Al mateix temps, i en vista
de les noves perspectives que
obri aquesta decissió pels pa-
gesos sollerics, s'ha prorrogat
fins a finals del present mes de
setembre el termini de presen-
tació de declaracions, que ini-
cialment acabava el dia primer.
La presentació de Ia declaració
de Ia superfície destinada a
aquests fruits és un requisit
previ imprescindible per tot
aquell que vulgui accedir a
aquestes subvencions.

El concert de POctet de Vent
coincidí amb altres actes

Redacció

En el marc de les fes-
tes de St. Bartomeu, un
del dos concerts de músi-
ca clàssica programats no
fou possible. Era el que
estava anunciat després
de l'entrega dels premis
"VaII D1Or" de poesia. Es
tractava de dos actes mdt
similars, que s'havien pun-
tat un despreés de l'aKre
en el programa de festes:
Acte d'entrega d'un qua-
dre i concert de l'Octet de
Vent, a les 18,30 hs. i Acte
d'entrega dels premis VaII
d'Or i concert previst a les
19 hs. en uns llocs i a les
19,30aaltres.

Aquest fet, provocà
problemes al públic a l'ho-
ra d'assistir a un lloc o al-
tre, i mofts hagueren de
deixar el primer concert de
Ia mitad per poder assistir
apartdel'altre.

L'Octet de vent de
Londres, presentà un
programa variat, amb
obres del classicisme i
també del nostre segle. En
un marc adequat, l'Esglé-

sia de l'Hospital, ens de-
mostraren Ia seva profs-
sionalitat i ons donaren un
petit exemple de Ia feina
del grup. El públic, empe-
rò, trobà a faltar un pro-
grama des d'on poder se-
guir les obres que inter-
pretaven i saber els auto-
res, les èpoques en que
s'havien compost les
obres, i les parts que te-
nien cada una d'elles.
Aquesta manca provocà Ia
indecisió del públic a l'ho-
ra de fer mansballetes, i Ia
impossibilitat de conèixer
l'estructura de les obres.
Es veritat que hi havia
unes fotocòpies on esta-
ven apuntat un repertori
d'obres, però no es seguí
el mateix que hi havia as-
senyalat.

La programació dels
actes cutturals, i de tot ti-
pus, és molt important. En
moltes ocasions, a Sóller
s'organitzen dos concerts
el mateix dia, i llavors pas-
sen mesos en progra-
mar-se'n d'altres. La coor-
dinació d'aquestes activi-
tats és bàsica per Ia vida
culturald'unpobie.

Església

Ja és al carrer una nova
edició de Ia revista "Caliu"

Tomeu Rosselló

Aquesta mateixa set-
mana ha arribat a Ia nostra
Redacció el número 23 de
Ia revista Caliu, correspo-
nent al mes d'agost, que
editen trimestralment les
Comunitats Cristianes de
Ia vall de Sóller, amb l'ajut
econòmic de Ia Fundació
Magraner i de Ia parrò-
quia de Sant Bartomeu.
Cada edició consta de
cinc<&nts exemplars que
són distribüfts gratufta-
ment a les parròquies i al-
tres centres de curte de
Sóller.

La revista surt al carrer
desdel'any1983.

En aquesta edició, a
més de l'edttorial i de les
altres seccions habituals
dedicades al món dels jo-
ves, a Ia pregària, a Ia crò-
nica dels actes organitzats
pels distints grups cris-
tians, a les cartes obertes i

a l'humor, hi ha una inte-
ressant entrevista als ini-
ciadors d'una ràdio local:
EnvitiTrucRàdio.

Maria Antònia Soler,
Aina Aguareles i Antoni
Sacares, ànimes de
l'aventura que s'inicià el
21 de gener i tengué com
a referència el número
107,8 del dial, en FM, fins
el passat mes d'abril,
expliquen en aquesta en-
trevista les raons que els
impulsaren a crear l'emis-
sora, els motius pels quals
deixaren d'emetre, i les
passes legals que han do-
nat per intentar reobrir-la.
Finalment, els entrevistats
reafirmen Ia coneguda po-
situra de no integrar-se en
cap tipus de projecte de
ràdio municipal i, malgrat
un lleuger desànim con-
fessat, manifesten Ia in-
tenció de seguir pressió-
nant per aconseguir el ti-
pus d'emissora que desit-
gen.

4^4*
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Precios" interesantes

U)MASBEUX)ESRESISTIR
Esta es Ia gama GROSFILLEX Boutique.
Muebles bellos, atractivos. Pero su*mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardín GROSFILLEX son sólidos, inalterables

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

Lo más bello
es resistir. Grosfdlex

M U E B L E S D E ] A R D I N
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Mue6les ,
NAVARRO
^~ ß66 ~^LQrpinteria de obr&

_ CARPINTERÍA DE OBRAS
_ EBANISTERÍA A MEDIDAS
_ MOBILIARIO DE COCINA

EN MADERAYFORMICA

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

Calte de sa Mar 21O tel-63O93O SOLLER (Maltorca)




