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Ensenyament Fems

Aprovat el projecte tècnic del nou Institut de BUP

L'execució total de les obres
costarà 48 milions de pessetes
Jaume Casasnovas

La Comissió de Govern
ha aprovat aquesta mateixa
setmana el projecte tècnic de
construcció del nou edifici de
BUP, que ha redactat l'arqui-
tecte lgnacio Arzubialde
Saenz-Badillos per encàrrec
municipal. El projecte consta
de dues parts: Ia legalització
de Ia part ja construïda, i
\'ampliació de Ia planta que
se superposarà a aquella.

La part referida a Ia lega-
lització consisteix en un edifi-
ci de planta baixa de 390 m2.
útils, simètric respecte d'un
eix central, i compost per
quatre aules de 59 m2. útils
cada un, i una altra per semi-
naris de 27 m2., a més dels
corresponents serveis sanita-
ris per homes i dones, amb
una superfície de 27 m2.
L'entrada es realitza a través
de dos escalons. El pressu-
post d'execució d'aquesta
part ascendeix a 28 milions
de pessetes. Aquesta planta
baixa, segons l'arquitecte
municipal Lluis Garcia-Ruiz
està executada en un 85%, i
s'adapta als requisits exigits
pel Ministeri d'Educació i
Ciència.

La part de l'ampliació
consisteix en una planta su-
perposada a l'anterior, de 420
m2. de superfície, de qualitat

Desprès de nombroses denúncies dels grups de l'oposició, el nou
edifici deBUP serà legalitzat

consemblant, a Ia qual s'ac-
cedeix mitjançant una escala
exterior. La coberta tendrà
quatre vessants i serà de teu-
la àrab. L'edificació es doterà
amb calefacció a base de ra-
diadors de gas-oil, amb una
habitació per Ia caldera sepa-
rada 5 m. de l'edifici i situada
a l'esquerra. El pressupost
d'aquesta ampliació ascen-
deixa19.842.900ptes.

L'acord adoptat per Ia
Comissió de Govern afecta
únicament a Ia part de legalit-
zació de les obres Ja comen-
çades, mentre que Ia segona

part es deixà suspesa fins i
tant no s'aconsegueixi un
conveni de finançament amb
el Ministeri d'Educació i Cièn-
cia.

Amb aquest projecte s'ha
començat a posar remei a les
gravíssimes infraccions legals
i tècniques que envoltaren
l'inici de Ia construcció d'un
edifici municipal sense plà-
nols, sense pressupost, i
sense licència d'obres, i que,
en el seu moment, foren re-
petidament denunciades pels
grups municipals de l'oposi-
ció.

Esports

jEBl|imBh

El C.F. Sóller no pot fallar
davantelCalad'Or

Got, Martín i Miralles, tres homes que poden ser fonamentals
per tractar d'aconseguir el primer triomf de Ia temporada. Després
d'un desil.lusionant començament de Ia lliga a Porto Cristo, al C.F.
SóHer Ii toca rectificar ràpidament. L'ocasió Ia té aquest mateix
diumenge a Can Maiol, davant un renovat i reforçat CaIa d'Or,
equip que, al contrari del nostre, aconseguí els dos punts a Ia jor-
nadainicial.

Sembla que Timoner disposarà de tots els homes per fer front
a tan delicat encontre. EIs dos punts en joc són l'objectiu gairebé
únic de l'equip de Ia VaII. El partit començarà a les sis de l'horabai-
xa. (FotoJ. Sampedro).

Veu de SóUer
s'exhauri
La contínua ascen-

sió de les vendes i
l'augment constant dels
subscritors del nostre
Setmanari, han estat les
causes de que l'edició
dels exemplars de Ia
setmana anterior s'es-
gotàs en els llocs de
vendahabituals.

La tirada actual de
1.500 exemplars ens ha
quedat petita, i a partir
de Ia present edició ens
hem vist obligats a
ampliar-la notablement
per tal de poder arribar
a tots els nostres esti-
matslectors.
• Des d'aquesta nota
pública volem agrair als
nostres seguidors habi-
tuals, clients de publici-
tat i, en general, al
poble de Sóller, l'estimu-
lant acollida que ha
brindat a aquest jove i
absolutament il.lusionat
Setmanari.

Una empresa privada es farà càrrec del servei

El problema de Ia recollida,
solucionat fins a finals d'any
Plàcid Pérez

L'empresa Ingeniería Ur-
bana, S.A. durà a terme ben
prest una neteja intensiva d'im-
pacte dels carrers de Sóller i del
Port d'una setmana de duració.
El servei es realitzarà mitjançant
una màquina agranadora amb
un conductor, i tres operaris de
neteja, amb un pressupost total
de 72.822 ptes. Segons se
desprèn de l'acord de Ia Co-
missió de Govem, aquesta ne-
teja intensiva es farà sense per-
judici de realitzar campanyes
consemblants cada vegada
quesiguinecessari.

Serveiderecollida

Endemés d'això, Ia mateixa
empresa realitzarà un servei de
recollida de fems complementa-
ri al que efectuen els treballa-

dors municipals, durant els
quatre mesos que manquen
abansdefinald'any.

Al llarg del setembre i l'oc-
tubre, l'empresa farà una reco-
llida tres dies per setmana
(dilluns, dimecres i divendres),
mitjançant un vehicle de l'em-
presa, de 8 m3., i un altre de
propietat municipal, de 18 m3.,
acompanyats de dos conduc-
tors i quatre peons. Cada dos
dies els residus es transporta-
ran a l'abocador controlat de Ia
pròpia empresa. El cost del ser-
vei serà de 1.302.376 ptes.
mensuals.

EIs mesos de novembre i
desembre, Ia recollida es farà
en les mateixes condicions, pe-
rò tan sols dos dies per setma-
na, a causa de Ia disminució del
volum de deixalles dipositades
per efecte de Ia baixa tempora-
da turistica. El cost, així, serà de
901.329 ptes. mensuals.

La contractació d'aquests
serveis permetrà Ia solució
momentània dels problemes
que té plantejats ara Ia recollida
domiciliària municipal, fins i tant
s'arribi a un acord definitiu de Ia
qüestió d'entre les distintes op-
cions que defensa cada partit
polític.

SeguretatiHigiene

La solució adoptada respon
parcialment a les queixes for-
mulades pel personal que rea-
litza el treball, de les quals hem
donat compte en edicions ante-
riors. En aquest sentit cal afegir
que, a petició dels treballadors,
es desplaçà a Sóller Ia setmana
anterior un inspector de Segu-
retat i Higiene en el Treball, a fi
de conèixer d'aprop les condi-
cions sota les quals es desen-
volupa el servei de recollida
municipal.

A més de to recollida, "Ingeniería Urfoana, S.A." realitzarà al manco una neteja intensiva d'impacte.

Ajuntament ^
De moment, no hí haurà mocio de censura

Redacció

De moment, no hi haurà
moció de censura contra el Bat-
Ie Antoni Arbona. Aquesta és
Ia conclusió que cal extreure de
Ia resposta que l'agrupació del
PSM donà al PSOE una vegada
analitzada conjuntament Ia si-
tuació política municipal actual.

El PSM entén que, en les
darreres eleccions, el poble de
Sóller votà majoritàriament Ia
candidatura que encapçala el
Batle actual i, per tant, tant An-
toni Arbona com els regidors
que Ii donaren suport tenen
\'obligació de governar; si en
aquests moments no s'ente-
nen, Ia responsabilitat només
és seva, i no és lícit que Ia facin
recaure damunt els altres par-
tits.

Per altra banda, el PSM no
creu que un pacte amb el

PSOE i amb els regidors d'UM
que s'han passat al Grup Mixt,
sigui en aquests moments Ia
millor solució pel poble de
Sóller, Ja que tant els regidors
que han quedat a UM com els
qui han fuit, són culpables a
parts iguals de Ia difícil situació
en que es trobal'Ajuntament.

Per aquesta mateixa raó, el
PSM tampoc no donarà suport
al Batle ni als grups que fins ara
han gaudit de Ia majoria muni-
cipal, ni tampoc pactarà ni ac-
ceptarà cap càrrec ni cap àrea
de gestió municipal. En aquest
sentit, el PSM se situa com a
grup a l'oposició, i seguirà llui-
tant per dur endavant el pro-
grama que presentà a les darre-
reseleccions.

Tot i això, el posicionament
del grup del PSM no és indefi-
nit, Ja que afirmà que "si l'actual
i caòtica situació s'allarga més
del compte, fins al punt de po-

sar en entredit Ia funció de
l'Ajuntament com a gestor dels
interessos públics, l'única alter-
nativa a Ia que sempre ens
mostrarem fidels és a Ia del go-
vemd'esquerres".

La correlació de forces

Així les coses, Ia correlació
de forces a l'Ajuntament de
Sóller comença a aclarir-se, el
Batle Antoni Arbona podrà se-
guir governant, però ara en mi-
noria, i comptarà amb els tres
regidors d'UM, dos del PP, i se-
gurament un del CDS. A l'opo-
sició, quatre regidors del PSOE,
altres quatre del Grup Indepen-
dent, i dos del PSM. En resum,
qualsevol projecte que el Batle
vulgui dur endavant l'haurà de
consensuar prèviament amb
qualcun dels grups de l'oposi-
ció, fent un ús generós del dià-
leg i de Ia negociació.
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AGENDA per Tomeu Rosselló

Avui

8 desetembredel
1989.Dtvendres.

UNatMtatdeteMaredeDéu.
Demà, Sant Pere Oaver, apòs-
tddetenegres.
Diumenge, Sant Neofcu de
Tatentf, advocat de)s agonrt-
zants.

COSTUMARI

AvU l'esgtes» cetetxa el nai-
xament de ta Mare de Déu, per
commemorar el dia en que foren
trobades tes »natges marianes de
moftsdepobtes.

Cetebren to seva festa eis
vinagrersibodegonaresdepa.

Avufloroxelromarfielpoíol
B sant de demà, St. Beat Oa-

ver obtingué el ttd d'Apòstol dete
negres per haver trebatat per afli-
bararetenegresdel'esdavítut.

Sant Nkxteu Totentf era pro-
tector de tes perdius, i ete caça-
dors fi demanaven permfe per

Ai,gtoriosSantNcdau
vosquitateumataverda;

homopett,bonaverga;
donapetita,bootrau.

Sorteig d'ohir dijous,
dia8deSetembre

1 5 18
24 33 39
-Comp. 27-

QNŒ

DijoosJ-setanbf9 70.693
Dimecres,6-setembre 12.985

Dimarts,5-setembre.. 93.656

DUluns,4-setembre.... 09.740
Divendres,l-setembre
31.163 (Serie 010)

Serveide
benzinera
Durantdmesde

setembre, Ia
benzinera

Mora-Vicens
(Carreterade

desviació) romandrà
obertatotsels

diumengesifestius
desdeles8delmati
finsales14hores.

El Temps
EstaciódesaVinyassa

Pluges del mes d'agost

TEMPERATURES
Maxima:26,6dia2
Minima:16,6dia3

PLUGES
2,6litresdia11
1,2litresdia4
10,Olitresdia5
O,8lrtresdia6

GREUS INUNDACIONS AL LLEVANT
DEMALLORCA

Joan Puigserver

Durant Ia matinada del dimecres, Ia part oriental del pla
de Mallorca patia tes més greus inundacions de Ia seva his-
tòria.

Pobles com Manacor, Felanitx, Sant Uorenç, Porto Cristo,
etc. quedaren aillats per les agues torrencials, cabudes
amb una desmesurada intensitat, que en alguns indrets
passaren els 200 litres/m2., 150 dels quals en manys de 2
hores. La mediterrània occidental, quan arriba el mes de se-
tembre, sòl a ser una caixa de sorpreses en quant a mete-
reològia.

Ja explicave Ia setmana passada, que, l'elevada tempe-
ratura de l'aigua de Ia mar, aire fred a les capes artes de
l'atmòsfera i Ia arta humitat que porta el vent de llevant, són
els ingredients que han provocat el desenvolupament de
arena Cumulo-nimbus causants d'aquestas fortíssimes tem-
pestes. A Sóller, sortosament, no ens arribat amb aquesta
violència, tan sòls ha caigut qualque ruixat, de poca intensi-
tat.

El que si s'ha notat és Ia baixada de temperatures, més
pròpies de finals d'octubre que no pas de principis de se-
tembre.

La previsió diu que encara es poren produi ruixats i tem-
pestes de certa intensitat.

Actes de Ia setmana
• D^DA DE LLUC: Durant els dies 7, 8, 9 i 10 hi haurà

diferents actes a LJuc per celebrar Ia Diada:
-TEATRE: "Una temporada a ca sa DkIa", divendres a

les22h.
-EXPOSICIO: "Centenari de Ia Congregació dels Missio-

ners dels Sagrats Cors", dissabte a les 10 h.
-REVETLLA amb balladors, sonadors I glosadors. Dis-

sabteales22h.
-PUJADA DE LA PART FORANA, a Ia nit del dissabte al

diumenge,ales23h.
-INAUGURACIÓ de Ia "SaIa CoII Bardolef al Museu de

LJuc, el diumenge a les 12 h.
• TEATRE a càrrec del "Grup escènic La SaIIe d'Inca",

amb l'obra "Dos embolics i una recomanació". Diumenge
dia10ales22h.aFornalutx.
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PUNTSDE
VENDA

Sóller: EstancdePlaça.
Ca'nGodo.
Ca'nPereLluc.
Ca'nCalatayud.
Calabruix.
Ca'nMiquelLlauner.

L'horta: ComestiblesVidal.
Port: QuioscLorente.

Papelen'aChachi.
Fomalutx: Ca'n Corona.
Deia:EsForn.
Palma:QuioscdelBom.

Registre Civil

Sólter
Neixements

:
Francisco Orvay Pinos, nascut el 26d'agost.
Margarita López Siquier, nascuda el 23 d'agost.

DeUi
Matrimonis
• Joan Sandin amb Lourdes CdI Jiménez. Casats el dia

2desetembre.

Notes de Societat

Cursd'Ortodòncia

El dissabte de Ia setmana
passada sortí cap a Nova York
el solleric Francesc d'Assís
Pérez Pastor, metge estomatò-
leg (Dentista), que durant
alguns anys ha tengut despatx
obert a Ia nostra ciutat.

El motiu del seu viatge no
és aJtre que el d'assistir durant
un any a un curs ó'Ortodòncia
que organrtza el Cot.tegi
d'Odontr>estomatotegs de Ia
Universitat d'aquella ciutat
nord-americana. El dentista
sdteric ens ha comunicat que,
en tomar de Nova York, el juliol
del 1990, atendrà novament als
clients en el seu consultori de
Sóller.

LJ desitjam una feliç estada

en Ia ciutat dels grata<»ls, i
esperam el seu retom tan prest
comlisiapossible.

Casament Ferrer-Alcover

En días pasados contrajeron matrimonio Guillermo Ferrer Ferrer
y Ia gentil señorita Leonor Alcover Cancelas. La nov1a es Ia actual
responsable de Ia guarderia infantil de l'Horta, y es muy apreciada
por los vecinos. Actuaron como testigos Sebastián Colom y Catali-
naRibas.

La boda tuvo lugar en el Juzgado Comarcal de SóHer, y el
almuerzo se efectuó en el restaurante Campo SoI. Los novios
emprendieron viaje de luna de miel a Ia Península. Reciban nuestra
más cordial enhorabuena.

Noces d'Argent Hernández-Castanyer

El primer dissabte de setembre, dia 2, es varen
celebrar les Noces d'Argent de n'Angel Hernández i
na Catalina Castanyer.

Que sigui per moltsd'anys.

CV)\^
QtfiS

RESTAURANTE
Teléfono.632494 Sóller

VOS INFORMAM QUE EL DU 9 DE SE-
TEMBRE ESTRENAM SA NOSTRA "CUINA
DEPAGÈS".
AMB PLATS DE TEMPORADA DE TARDOR.

VOSESPERAM

I PER EVITAR-VOS MOLÈSTIES, VOS
COMUNICAM QUE EL PROPER DIA 15 DE
SETEMBRE TENIM TOTES SES TAULES
RESERVADES.

Serveis

AjuntamentdeSófcr 630200AS04
OtonaMuniopadeiPort 630101
AjuntamentdeFomakA( 631901
AjuntanentdeDaà 639077
JUjatdeSóter 630348
Nrtré 632611
Rectoria 630602

MaaMunapa 630200
PoicaMuncpWrgències 633721
GuiKfaCM 630203
Bombers 632500

UntetSaritìna 633011
CreuRoja 630845
MetjedeGuardB(Avisos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cemento 631429
Readendatíospid 630777
Depuadora 630842
Coras 631191
-BGes',ia 630128
ServaFunerari 630806
-BGas'sA(averias) 630198
•BGas'sApgèndes) 63110B
LocutoriBiniaraix. 630017
ObresdePort 633316^9

A.S.C.P.(Ca'nDJce) 632421
OrcdoSoterense 631206
LaUncn^aBodguete' 630163
DefensoraSoferense 631556

FerocarrtdeSóter. 6301»
Ca3arcosAajtes' 630170
CaTramontena1 632061
ParadaTaxB€sPort 631384
PmdaTaxBS*r 630571
ParadaTax&SaTore 631379
AutocasUompart 202125
AutocarsSófer 632821
AutocarsRepe 630567

ftEn*&*fi08,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
Afcrfl*nri6,45-09,15-1l,50-
14,10-18,X(21,OODwnengesiFes6us)

TRJUMVIH

S*rArt05,55-07,00-08,00-09,00
-09,30-10,00-10,30-11,00-11,30-
12,00-12,30-13,00-14,00-15,00-
15,X-16,00-16,30-17,00-17,30-
17,55-18,30-19,00-20,00-20,45-
(21,OODuinengesiFesfos).
flw*&*r06,20-07,30-08,25-09,30
-10,00-10,30-11,00-11,30-12,00-
12,30-13,00-13,25-14,30-15,30-
16,00-16,30-17,00-17,X-17,55-
18,30-19,00-19,30-20,20-21,10-
(20,Xi21,20DiumengesiFesius).

AUTOCARS

AtthW^AMW7KU&^M -̂
flarf*&*r07,30-10,00-12,00-
16,15-19,30
PoftdeSófer^ea-
Vstdemossa-Patoa:
07,30-09,30-14,30-16,00-18,00.
flWWtoi*5a*r06,15-10,45-12,45
-17,00-20,15.
MMU*MMWMRKO&00-
10,00-15,00-16,30-18,30.
&tfrtW*A*Mf*09,00,
ftW#Sofer-ftyfifeft*wcfl.<E30
florf*Wafeof8-&ifcr16,00

BARQUIS

PortdeSóiter-SaCatoóra:
10,00-15,00.
SiCHUnWM*5Mr
12,00-16,45.

PARMACIADI
GUÀRDIA

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

Veu de Soüer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIOPERSONAL

DE18A20HORES
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Agricultura Teatre

LaCooperativa
Agrícola
sol.licita
modernitzar
lamaquinària

p.p.

La Conselleria d'Agricul-
tura i Pesca destina una par-
tida econòmica del seu pres-
supost a Ia concessió d'aju-
des per a l'adquisició de ma-
quinària, dirigides, únicament
a les associacions que fun-
cionen en règim de coopera-
í/Va agricola, d'acord amb un
ordre de preferència establert
per Ia pròpia Conselleria.

Tenen preferència per a
l'obtenció d'aquestes ajudes
les cooperatives propietàries
de maquinària destinada a
millores tecnològiques en els
tractaments frtosanitaris,
sembra i recotecció de pro-
ductes hortícoles, recollida
d'ametlles i attres fruits secs,
així com Ia sembra i recolec-
ciódefarratges.

També entren en aquesta
línia de subvencions l'adqui-
sició i utilització dels medis
de producció destinats a Ia
producció de ptenters hortíco-
les.

En un intent d'aprofitar
aquestes possibilitats eco-
nòmiques que ofereix Ia Con-
selleria d'Agricultura, Ia Coo-
perativa Agrícola de Sóller
acordà en Ia reunió del pas-
sat 30 d'agost dirigir una pe-
tició a aquest organisme, per
tal d'obtenir una subvenció
que seria destinada a Ia mo-
dernització de Ia màquina ca-
libradora de fruita que pos-
seeixlaCooperativa.

Al mateix temps, s'aprofi-
taria per canviar el tipus de
cera que s'ha utilitzat fins ara,
i per incorporar un calefactor.

Deià

S'estrena una obra sobre Ia Revolució Francesa

Josep Noguera i Margarida Socies, dos
sollericsinsignesalPrincipal

p.p.
En commemoració del

segon centenari de Ia Revo-
lució Francesa, Ia direcció del
Teatre Principal de Ciutat
ha organitzat una sèrie d'ac-
tes públics destinats a Ia ce-
lebraciód'aquestfethistòric.

L'organització compta
amb el patrocini de l'Aliança
Francesa i del Consell Insular
de Mallorca.

Un dels més significatius
serà l'estrena de l'obra de
teatre titolada "Varennes",
de l'autor mallorquí Guillem
Cabrer, presentada fa dos
anys al "Concurs de textos
escènics" que organitza el
propi Teatre Principal, el jurat
del qual en recomanà Ia re- •
presentació en el seu mc-
ment.

L'acció es situa a Ia ciutat
francesa de Varennes, el
mes de juny del 1890, on
arribà el rei Lluís XVI i Ia seva
família en direcctóa Ia fronte-

MargaridaSocresinterpretaelpaperd'unpereOfiatgerevo)ucionari
delpobto.

ra austríaca, fugint dels mals
vents que bufaven per a Ia
noblesa a Ia capital france
sa. Altò són reconeguts per Ia

gent del pobte, retenguts al-
guns dies, i remesos a París
on, dies després, seran guillo-
tinats.

Muntatgedel'obra
En el muntatge de l'obra

intervenen un total de 68 ac-
tors i actrius, comptant per-
sonatges principals i cors po-
pulars. Entre d'ells s'hi troba
Ia sollerica Margarida So-
cies Edreira que interpreta
el personatge d'una dona del
poble fortament influenciada
per les idees revolucionàries
del moment. La direcció de
l'obra corre a càrrec d'un attre
solleric il.lustre en el món de
l'art escènic: Josep Canye-
lles Noguera, conegut a
Sóller per les seves actua-
cions amb Ia companyia de
teatre del "Borino Ros", que
dirigí també abans d'incorpo-
rar-se al Teatre Principal.

L'obra s'estrenarà en
aquest mateix teatre el dia 28
de setembre, i estarà en es-
cena en funció diària única
fins el dia 8 d'octubre. Pa-
ral.lelament es celebraran
funcions matinafe dirigides als
alumnes dels col.legis de
BUP i FP, i també als univer-
sitaris.

Contaminació

El CIM posa en marxa un projecte de neteja d'aigües litorals
Jaume Casasnovas

Després de recollir nom-
broses denúncies relatives a
l'estat deplorable que presen-
ten un gran nombre deplat-
ges, cales, i attres indrets del
litoral, a causa de Ia gran
quantitat de brutícia que
acumulen, el Consell Insular
ha posat en marxa un "Projec-
te de Neteja d'Aigües Lito-

rals", que està coordinat per
Fodesma i compta amb Ia
col.laboració de I'INEM, en
conveni amb els municipis in-
teressats.

EIs objectius principals del
projectesón:

• Netejar els residus sò-
lids de les aigües litorals.

• Preparar gent especia-
lista en treballs de neteja d'ai-
gües marines.

• Contribuir al manteni-
ment de Ia qualitat de les ai-
gües.
• Promoure una cons-

ciència favorable a Ia proble-
màtica de Ia contaminació del
litoral per part de les adminis-
tracions i dels particulars.

Elsmedistècnics

Per tal de dur a terme el
projecte, el CIM ha cedit a va-

ris Ajuntaments de l'illa una
barca construïda expressa-
ment, més els tripulants ne-
cessaris.

En aquests moments,
s'està organitzant ja Ia neteja
del litoral de La Costera, grà-
cies a Ia col.laboració d'un
grup d'excursionistes, i el CIM
espera que Ia població parti-
cipi activament en les accions
futures que es desenvolupin a
attres indrets.

L'Ajuntament
instal.lara70
contenidors
defems

M.l.

L'Ajuntament de Deià té
prevista Ia instal·lació de 70
contenidors de fems en els
carrers de Ia vila. EIs recipients
es troben momentàniament
depositats a Ia plaça del Por-
xo, a l'espera de que les con-
dicions meteorològiques can-
viín i permetin Ia col.locació
dels depòsits en Ia via pública.
D'aquesta manera es pretén
agilitzar i millorar el servei de
recollida domiciliària de resi-
dus.

El cosí dels contenidors
s'acosta al mig milió de pesse-
tes, i serà parcialment finançat
pel Consell Insular de Mallorca
amb Ia col.laboració de l'Ajun-
tamentdelavila.

Adhesióal
Poliesportiu
escolar
deSóller

Redacció

L'Ajuntament de Deià acor-
dà el passat dimarts adherir-se
al projecte de Poliesportiu Esco-
ter que es pretén construir en
els terrenys contigus a l'Institut
de BUP, amb Ia participació
econòmica conjunta del Govem
Autonòmic, del Ministeri d'Edu-
cació i Ciència, i dels Ajunta-
ments de Ia comarca. Aquest
fou el principal acord que pren-
gué el Consistori en el transcurs
del Re ordinari que es celebrà
enaquellalocalitat.

No obstant això, queda
pendent d'acordar l'aportació
econòmica que estaria dispo-
sada a oferir el municipi, i que
s'haurà de negociar en el seu
moment.

LNSTITUT DE BATXHXER SOLLER
TERMINI DE MATRÍCULA CURS ESCOLAR 89-90

Matrícula de tots els alumnes (nous alumnes i alumnes de cursos anteriors).
De dia 13 a 15 de setembre.
Horari:de9a13'30hores.

Almacenes

>Mnp<in^7
Avda.JeronimoEstades,3-TeL(971)63l833-SOLLER(MoUorca)

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

119.000ptas.

Vídeo. Mando distancia. 8 horas
grabación.
TelevisionSABAl4"

99.000ptas.

EquipoHi-FilOOWconmueblesy
bafles

95.0OOptas.

10 % Descuento en
Radio-Cassettes Hitachi

Ordenador540K
Disco720K
Monitor
MS2-GWBasic

114.9OOptas.

Cámara Vídeo SABA,
desde 5.076 ptas. mes.
Ventasaplazos.
Ofertas especiales.

AlmacenesCompany
Como siempre, más baratos

í
ROGADADIOSENCARK)ADPORELALMADE

D. Bartolomé DoIs Sampol
quefaUecioenSoUer,eldia26deAgostode 1989

ALAEDADDE72AÑOS

E.P.D.

Sus apenados: Esposa, Margarita Canals Colom; hijos, Antonio y Pauto DoIs Canals; hijos políticos, Ma-
ria-Teresa Estades Alcover y Juan García Moreno; hermanas, Antonia e Isabel Dote Sampol; hermanos políti-
cos, Cataüna Ferriol Vicens y Luis Moüno PortiUa; ahijadas, Sofia Moüno Dob y Catalina Dok Feniol; sobri-
nos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les supu'can
Ie tengan presente en sus oaciones.

Casa mortuoria: Manzana 44 - Ca's Paneres.

VftfERi%4

TlÑTER
C/. Bauzá, 6 - Teléfono 633069 - SOLLER

AVISA
a los padres y alumnos del

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

estarán a to venta LOS LffiROS DE TEXTO
del curso 89-90
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Radio"LaLuna",
amplia
sucobertura

Importantes mejoras se lle-
varán a cabo en Ia emisora local
"Radio La Luna" en fechas inmi-
nentes. Por una parte, ya está
instalada Ia nueva antena emi-
sora, una torre de más de trece
metros, que permitirá Ia perfec-
ta audiencia en toda Ia comar-
ca. Igualmente está prevista Ia
adecuación en estéreo de Ia
emisora.

En período de pruebas, este
domingo, a partir de las 17 ho-
ras, y hasta las 21, los oyentes
de toda Ia comarca, podrán sin-
tonizar en Frecuencia Modulada
(107.3), donde "La Luna" conec-
tará con "Radio Balear" de Ia
Cadena Rato (66 emisoras), pa-
ra Ia emisión del programa "Es-
portiu Balear", en el que se
incluirán diversas conexiones
con el Camp den Maiol, para re-
latar las incidencias del partido
Sóller-Calad'Or.

Este período de pruebas, se
prolongará por unos dos me-
ses, hasta Ia definitiva legaliza-
cióndelaemisora.

Nou responsable
delButüetí
"Caliu"

Redocció

El passat dissabte a Ia reu-
nió que mantingueren els
membres del Butlletí "Caliu", el
seu responsable Jaume Fuster
va renunciar a aquest càrrec i a
partir d'ara serà el representant
de "Caliu" al Consell Parroquial.
Al mateix temps, Antoni Celià,
que des de fa tres anys exercia
aquesta funció al Consell, pas-
sarà a ser el nou representant
de"Caliu".

Actualment el ButJletí té
una tirada de 500 exemplars
que es reparteixen gratüfta-
ment.

Quan fa tan sols uns dies
que va sortir a Ia llum el núme-
ro 23 Ja han adelantat que Ia
propera edició es publicarà pel
mes de novembre o desembre,
abans de les festes de Nadal.

L'Ajuntament els regalà un projector, i I'A.S.C.P. unlotdediaposrtives

Un grup de nins saharauis visitaren Sóller
M.l.

Un grup de 35 infants
saharauis són a Mallorca
convidats per les autoritats
autonòmiques que les nos-
tres illes. Passaran a Mallor-
ca un mes, on participen en
activitats que són totalment
novesperells.

El dissabte passat,
complint el programa, visita-
ren Sóller: Arribaren el mig-
dia, amb el tren de les dues,

i anaren a Can Dulce on els
esperaven representats de
l'ajuntament i de l'A.S.C.P.
EIs dos monitors que els
acompanyaven, explicaren
que partiran el dia 22 de se-
tembre, i que hauran estat
entre noltros un mes. Aquí
foren guiats pel "Grup per a
Ia Pau i Ia no Violència".

Durant aquest temps, a
més de les visites i activitats
que uns i attres preparles per
ells, tenen assistència mèdi-
ca, als nins passen unes re-

visions mèdiques i alguns
dels petits és Ia segona ve-
gada que ve a causa de que
necessita un control médic.

A Can Dulce dinaren del
seu picnic i l'associació els
donà un refresc i postre de
pastissos. L'ajuntament els
regalà un projector de dia-
posftives de ciències natu-
rals.

En haver dinat feren una
volta per dins Sóller, i toma-
ren a Palma de nou amb el
tren.

Escorca

Església

Noces d'Argent del pare Josep Morell
J.A. Estades

Dimecres 30 d'agost, el Pare
Josep Morell Castanyer, de Ia
família de Ca'n Putxa, prevere
de Ia Congregació de l'Oratori
actualment encarregat de Ia
Parròquia de Sant Joan de
Deià, festejà juntament amb els
seus familiars i amics les noces
d'argent de Ia seva ordenació

sacerdotal. L'acte senzill ¡ dis-
cret tingué lloc, l'horabaixa, a Ia
capella del Monestir de Santa
Maria de l'Olivar i consistí amb
una missa concelebrada que
presidí el propi Pare Morell i en
Ia que participaren, com a con-
celabrants, el seu condeixeble
Mossen Felip Guasp Nadal -ac-
tual.Rector d'Alcudia i antic vi-
cari coadjutor a CC i superior
de Ia seva congregació a Sóller,

SPORT CLUB
GIMNÀS

Vos comunicam que tornam tenir a Ia vostra
disposició les següents activitats:

-FISICCULTURISME
-GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
-GIMNÀSTICASUECA
-AEROBIC
-IOGA
-SAUNA

i a més, una nova activitat:
CURSET INTENSIU DE

DEFEKSA PERSOKAL
(a partir de Ia segona quinzena de setembre)

HORARl: Matms:de08,30a13,00
Capvespres: de 15,15 a 22,00
Dissabtes:de08,30a13,00

Mossen Miquel Deyà Deyà rec-
tor de Fomalutx, i Mossen Ra-
món Uadó Rotger recentment
nomenat formador del Seminari
Diocesà. Després de Ia lectura
de l'evangeli, Victor Lopez Pe-
rea, en nom dels companys i
amics del Pare Morell pronuncià
unes paraules mort encertades
sobre els valors del sacerdoci
catòlic. En Ia seva breu homilia,
el Pare Morell, molt emocionat,
donà gràcies a Déu per aquests
25 anys de sacerdoci i agraï les
marques d'amistat rebudes. Fi-
natlizada l'Eucaristia, els assis-
tents -entre els quals notàrem
Ia presència d'un estol de curs-
sillistes de Sóller i Fomalutx així
com Ia de l'arxiprest de Ia co-
marca Mossen Uorenç Uadó-
foren obsequiats amb una re-
frescada.

Ahir començà Ia Diada de Lluc

Més d'un centenar de sollerics
pujaràaLlucapeu

G.Mercé

Ahir dijous varen començar
els actes de Ia Diada de Uuc
amb una sèrie d'actes, uns de
caire religiós i els altres de ca-
ràcter popular, com Ia vetiada
animada pel grup Cucorba.
Avui divendres, junt a l'Eucaris-
tia i Tridu en honor a Ia Mare de
Déu de Uuc que se celebrarà a
les 19,45 h. cal destacar els ac-
tes pels més petits de Ia pobla-
ció; el ginkama i Ia rompuda
d'olles. A Ia nit el grup teatral
Entusiastes de Lluc representa-
rà l'obra de Uuís Segura "Una

"Música Nostra", concursos, ri-
fesibulla.

Pujada de Ia Part Forana

La Pujada de Ia Part Forana
comptarà com cada any amb
presència sdlerica. Demà dis-
sabte dia 9, a les 11 h. del
vespre, i haurà Ia concentració
dels pelegrins a davant l'Esglè-
sia Parroquial. Després d'uns
càntics i unes oracions partiran
cap a Uuc pel Barranc dirigits
pel Jesús Martín, que enguany
pretèn superar Ia xifra del 90 pe-
legrins aconseguida el passat
any. A les 4 h. de Ia matinada hi

ElBtebeTeodorUMdaprartMI'Mcarirta

temporada a ca sa Dida" baix Ia
direcció de Francesca Forteza.

Demà dissabte, al dematí,
s'inaugurarà l'exposició sobre el
Centenari de Ia Congragació
dels Missioners dels Sagrats
Cors i, seguidament, comença-
rà el VIII Circuit Pedestre de Ia
Diada. L'horabaixa, a Ia Raceta
del Uedroner, tindrà lloc un dels
actes centrals de Ia Diada, Ia
Conmmemoració de Ia Trobada
de Ia Mare de Déu de Uuc.

El vespre Ia Revetla comp-
tarà amb Ia presència d'Aires
Sollerics, Estol de Tramuntana,
Balladors de Uuc i attres 20
grups folklòrics, bandes de mú-
sica, glosadors i comtadors
d'acudits, junt al grup animador

ha preparats uns focs artificials
al Gorg Blau i una berenada.
CaI dir que pel camí hi haurà Ia
presència de Ia Creu Roja amb
una ambulància per major se-
guretat.

Devers les 9 h. del dematí
està prevista l'arribada a Ia Font
Cuberta. Després del petit des-
cans, a les 11 h. a l'acolliment
del Centenari, el bisbe de
Mallorca presidirà Ia Solemne
Concelebració Eucarística; i se-
guidament al Museu de Uuc,
s'inaugurarà Ia nova SaIa CoII
Bardolet dedicada a aquest
eminentpintor.

La Diada acabarà amb
l'arribada del Bouet de Cosco-
narilatracafinal.

Antonia Seguí
DepUación-Pedicura
Manicura-Masajes

Limpiezas

TeI. 632891
C/.S.Bartolome,n'6

Restaurante

fnrW
J0TUt

Signe de qualitat

HERMANOS
PALOUFRAUSA.

AGENOA OFICL^

REKACLT
ISABELII7 70-630701

Vehículos nuevos. Ocasión.
Mecánica general.

Chapa — Pintura.
Servicio grúa
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Fonts contaminades
i deficient clavegueram

L'Associació de Vei-
nats de Biniaraix creu
urgentíssim adreçar-se
als organismes públics i
mitjans de comunicació
per tal de denunciar i
expressar Ia seva preocu-
pació per Ia contaminació
per aigües residuals
detectada a les fonts de Ia
Mare de Déu i de Sa Vin-
yassa.

Les dues fonts, més
concretament Ia segona,
passen per dins el terme
de Biniaraix. De Ia primera,
creim, malgrat no hi hagi
cap estudi fet, que està
contaminada per les
aigües brutes de Forna-
lutx, les quals vessen
directament dins el tor-
rent, just per damunt on
neixlafont.

Per altre costat, Ia font
de Sa Vinyassa neix davall
Biniaraix i Ia nostra vila té
un deficient clavegueram
que, amb nombroses fil-
tracions, porta les aigües
fecals per una mica seca
que acaba també al tor-
rent, formant gorgs de Ha-
rotsputrefactes.

El problema d'aquest
formós racó de Ia muntan-
ya mallorquina no acaba
aquí. Malgrat tenir sis
fonts, que es troben a una
passa de les cases, Binia-
raix encara ara no te aigua
canalitzada i ha d'utilitzar
complicats i perillosos sis-
temes d'entrada a les
cases: Fer depòsits sub-

terranis i entrar l'aigua per
les mateixes síquies que
es reguen els horts
(síquies i horts que ara
també corren el risc de
contaminació). Anar a cer-
car l'aigua a Ia font amb
poals. Dur-ne a camiona-
des. Anar a cercar l'aigua
a Ia font amb poals.
Dur-ne a camionades.
Recollir aigua de Ia pluja. I,
fins i tot, haver d'inutilitzar
llocs d'habitatge per a
emmagatzamar aigua
(com passa a una casa
que han d'entrar l'aigua
amb manguera, per una
finestra, i han de retirar el
llit de matrimoni per a
omplir un depòsit que es
troba davall). Tots aquests
sistemes són un alt risc de
contaminació per a Ia
població.

La situació de Biniaraix
i de Ia veinada població de
Fornalutx no pot continuar
més amb aquestes condi-
cions. Només queda una
alternativa: Ia CONDUC-
CIÓ INMEDIATA DE LES
AIGÜES BRUTES A
SOLLER, connectades al
clavagueram generat, i Ia
construcció d'una nova
xarca de mines. A aixó cal
afegir-hi Ia desitjada arri-
bada de l'aigua canalitza-
da. Si hi ha qualque autori-
tat valenta que ens vengui
aveure.

Associació de Veinats
deBiniaraix

El CDS recolza al batle

¿Qué respeto tiene el
Secretario?

Le agradecería insertara
estas letras en su sección de
cartas.

La petición hecha por el
Secretario del Ayuntamiento
Sr. Pérez Ramos en el Reno
celebrado a principios de
Agosto y reproducida por "Veu
de SóHer" me causó conmo-
ción.

Siempre oí decir a mis
padres y profesores que si
guardaba respeto a mis seme-
jantes, ellos me respetarían. Lo
extraño resulta que el que
personas que a juzgar por su
manera de obras parece des-
conocen el respeto, tengan Ia
osadía de exigirio públicamen-
te.

¿Qué respeto siente por su
Ayuntamiento un Secretario
que se encierra a llave, sólo o
acompañado en su despacho
e incluso el Alcalde debe Ha-
marasupuerta?

¿Qué respeto tiene el
Secretario al pueblo de Sóller,
cuando ocupa su silla de tra-
bajo unas horas no hábiles
mensuales, pero cuida bien se
Ie pague el sueldo íntegro?

¿Qué respeto tiene el
Secretario por los funcionarios
de Ses Cases de Ia ViIIa,
cuando ha otorgado cargos a
su antojo con honorarios de
hasta trescientas mil pesetas
mensuales, mientras que otros
no llegan a recibir ochenta mil?

¿Qué respeto siente por el
Consistorio cuando ha logrado
manipular y coaccionar a unos
en contra de los otros ocasio-
nando un gran malestar no
solamente en las casas con-
sistoriales sino a todos los ciu-
dadanos con sentido común,

cuando como funcionario no
tiene derecho a inmiscuirse en
Ia vkJa política y pública?

¿Qué respeto guarda al
cargo que ocupa si en el des-
pacho de secretaría del Ayun-
tamiento ha firmado contratos
de compra-venta de edificios
sin terminar y hacen con ellos
sus propios negocbs?

¿Qué respeto puede
merecer un secretario que
practica el atosigamiento per-
siguiendo en plena vía pública
a ciertos miembros del Ayun-
tamiento disconformes a sus
planes, pudiendo comparar el
acto con los que ocurren en
lugares en donde se practica
fuertemente Ia mafia?

¿Qué respeto puede inspi-
rar el hecho de que un Secre-
tario se empeñe desde hace
años (por algo será) en que el
Ayuntamiento sobre los Arbi-
trios en Otoño, cuando cobrar-
los en Primavera, evitaría
mucho dinero en pago de inte-
reses?

¿Qué respeto merece un
Secretario que acelera o retra-
sa Ia función administrativa,
según el interés que para el
mismo puede significar?

¿Qué respeto tiene al pró-
jimo un Secretario cuando
afirma que él puede interpretar
los hechos que deben quedar
reflejados sobre el Libro de
Actas del Ayuntamiento, como
quiere?

Por favor, Sr. Pérez Ramos,
no pronuncio las palabras res-
peto mientras para Vd. el
RESPETO no signifique mira-
mientoyatención.

Una ex-concejal del Ayun-
tamientodeSóller.

Arribats a Ia situació
actual de l'Ajuntament, el
CDS-Sóller pensa que s'ha
de respectar Ia voluntad
popular manifestada a les
darreres eleccions munici-
pals. Atè que a les esmen-
tades eleccions hi va haver
una llista votada majorità-
riamente encapçalada per
l'actual Batle, i com que les
llistes eren tancades, el CDS
entén que el més lógic és
que continuï governant
l'opció que el poble va elegir
democràticament. Això sig-
nifica que el CDS recolzarà

Aclaración del
Sindicatode
RiegosdeSóller

Sr. D. Tomeu CoII, de
Son CoII: Estimado
regante. En nombre de Ia
Junta de Regantes de
S'Olla y de S'Uiet, quiero
aclararle, en Io posible, el
problema de Ia distribu-
ción semanal de agua y
de Ia contratación de
acequieros.

A principios de año
se renuevan los contra-
tos de los acequieros
para Ia limpieza de las
acequias, vigilancia y
distribución del agua
semanal a los propieta-
rios de Ia misma, según
una relación de unos mil
regantes que facilita el
Sindicato a los acequie-
ros en el que consta el
ramal y Ia unidad de
tiempo semanal de cada
regante.

Este año al jubilarse
el acequiero de Sa Font
de S'Olla, se convocó por
medio de anuncios en Ia
prensa, dicha plaza; que
fue concedida a un solici-
tante, pero que el 15 de
Mayo en el momento de
empezar su trabajo cam-
biodeparecer.

D. José Samper ace-
quiero de Ia fuente de
S'Uiet, se ofreció a cuidar
de las dos fuentes, con
dos ayudantes que con-
trataría el Sr. Bestar y el
Sr. Peña.

Lo que está pasando
es falta de agua por Ia
sequía que padecemos,
desconocimiento por ser
nuevo de Ia acequia y
sus ramales, de los tiem-
pos vicios y costumbre
de los regantes y de Ia
fatta de civismo de las
personsa que arrojan las
basuras en las acequias
y que el acequiero limpia
continuamente.

Y por último aclarar
que Ia Junta sólo es
administradora del agua
de los regantes con un
escaso presupuesto.
Además se acordó un
aumento para este año
de un 30% en las cuotas
que cobra el acequiero,
por Ia conducción del
agua. Esta Junta esta
abierta a todas las suge-
rencias de los regantes
para su buen funciona-
miento dentro de sus
posibilidades.

Esperando haber
aclarado sus dudas, ya
que su planteamiento de
las funciones del ace-
quieroescorrecta.

Presidentedel
Sindicato de Riegos.

MiguelSolerDeya

l'esmentada opció, donant
suport, per tant, al Batle
actual.

De totes maneres el CDS
vol deixar ben clar que
aquest recolzament no signi-
fica que es desdigui de
l'oposició feta durant els dos
anys, Ja, passats de Ia pre-
sent legislatura municipal. El
CDS ha intentat fer una
oposició constructiva i, a
més, pensa que Ia majoria
governant, fins ara, no ho ha
fet bé i una cosa és segur el
CDS no ho hagués fet aixi
en Ia majoria d'ocasions.
D'altra banda també ha de
quedar clar que el CDS té
un programa propi i passi el
que passi el CDS pensa
continuardefensat-lo.

Fetes aquestes puntuali-
zacions, el CDS davant un
estat de les coses com el
present creu que és el
moment de demostrar que
com a partit ens vàrem pre-
sentar a unes eleccions no
per enrailar o inflar un partit
sinó per contribuir a Ia gestió
d'un poble, oblidant-nos de
personalismes i interessos,
siguin del tipus que siguin.

En tot això, voldríem, a
més, expressar que darre-

rament s'empra molt a Ia
falaguera Ia paraula gover-
nabilitat. El CDS creu que
se'n fa un ús massa ampli
en el sentit que amb ella
s'intenta legitimar qualsevol
actuació política. Seria, per
tant, molt fàcil també per al
CDS apel.lar a Ia governabili-
tat per justificar Ia nostra
postura; però no ho farem
perquè el CDS creu que
més que partar de governa-
bilitat s'ha de parlar de "FER
GOVERNABLE" i això, entre
altres coses, significa que
s'ha de deixar seguir gestio-
nant l'Ajuntament a aquell
que va esser elegit per una
àmplia majoria, o sigui el Bat-
le. A més per fer governable
el nostre Ajuntament, creiem
que s'hi ha de col.laborar,
assistint a les comissions i,
sobretot, donant un cop de
mà quan sigui necessari
perquè no hem d'oblidar
que el poble ha posat -o va
posar- Ia confiança en tots i
cada un dels 17 regidors
que integren Ia coorporació
municipal de l'Ajuntament
de Sóller i no s'ha de per-
metre que l'Ajuntament
s'enfosimés.

CDS-Sóller

Defensantla
fusteriadel
carrerdePastor

El passat dia 1 de
setembre un article paria-
va de Ia instalació d'una
indústria al carrer de Pas-
tor, i del descontent
d'algunsveïns.

Voldria aclarir un
parell de punts. L'esmen-
tada indústria és un taller
de fusteria, no com les
d'un temps on tot es feia
a cops de martell, sinó un
poc més moderna, però
no per desgràcia, una
indústria. EIs veïns poden
estar tranquils Ja que si Ia
fusteria s'obri tendrà tots
els mitjans de seguretat
que pertoquin i serà legal.

A aquesta fusteria hi
voluem treballar dos
joves que tracten
d'obrir-se camí a fer
qualque cosa de profit, i
no el que fan d'artres que
simplement per un poc
de fama se'n van a cercar
firmes als veïns del carrer
dePastor.

Jo pensava que cert
partit polític es dedicava
a ajudar als joves, i esta-
va de part seva; ara veig
que els polítics només
pensen en ells i no miren
prim a l'hora de trepitjar
aIsdemés.

Una joven de Sóller

La font de s'Olla, el siquier, els
horaris, i els talls de l'aigua

Sr. Director: Li pregaria
insertàs en Ia "Veu de Sóller" Ia
següent carta oberta, en res-
posta a una altra firmada per
TomeuColl,deSonColl:

El Sindicat de Regants em
va anomenar Siquier Major al
començament de Ia campanya
d'enguany, amb efectivitat a
partir del primer de maig.
Aquest càrrec em donà com-
petències per menar l'aigua de
les fonts de s'Uiet i de s'Olla. A
partir d'aquell moment, Ia
menada de Ia font de s'Uiet Ia
duc personalment, però Ia de
s'Olla Ia duc conjuntament
amb aJtres tres operaris que
trebaflen per mi i que els pac
delamevabutxaca.

La font de s'Olla en total té
10 ramals: Jo en duc quatre - el
de l'Horta, que és el més fei-
xuc, el de Ia Frontera, i els dos
del Convent -; un operari mena
els dos ramals de Ia Gran Via,
el de Can Pelut, i el del Carrer
Nou; el segon operari mena el
ramal del Cementeri; i el darrer
du el ramal interior de Sóller.

De qualque manera se
m'ha acusat de no complir
l'horari establert. Puc garantit-
zar que, tant Jo com els meus
operaris començam i acabam
quan toca i feim l'horari que
ens correspon. El que passa és
que qualque dia Ia jornada es
pot allargar perquè alguns
regants de Ia font de s'Olla
demanen una mica més de
temps per regar, i això pot pro-
vocar cert retard al final de Ia
jornada, mai superior a les 2 ó
3hores.

Respecte a les afirmacions

de que es produeixen talls de
l'aigua mentre estan regant, he
d'aclarir que des del moment
que em vaig fer càrrec de Ia
síquia he hagut de lluitar contra
els mals costums d'alguns
regants, que estaven acostu-
mats a anar a cercar l'aigua
quan volien i lis feia farta. Jo
vaig començar a posar un poc
d'ordre, a base d'estar sempre
damunt Ia síquia, i puc afirmar
que durant aquest mesd'agost
Ja no s'han produït talls"d'aigua

peraquestmotiu.
Un ha de tenir molta aficció

a l'aigua per fer de siquier i, per
tant, estic d'acord que estam
mal pagats. Es ver que només
es fa feina durant l'estiu, però
es un treball molt esclau i molt
feixuc i, endemés, has de lluitar
contínuament amb els regants.
La nostra feina és molt seriosa,
i no es pot posar qualsevol
personadesiquier.

José Samper Escandell

Matar sense cap justificació
Sr. Director:
Ens dirigim a vostè per expressar Ia nostra

repulsa i disconformitat més absoluta per Ia
"celebració" al veí poble de Fornalutx d'un
"sensacional tirada al palomo"; un acte que
consideram fora de lloc i que denota una
manca de sensibilitat absoluta. No es tracta

aquí d'atacar Ia caça com a activitat esportiva
regulada, sinó de denunciar aquesta demos-
tració de l'art fàcil de matar sense cap justifi-
cació. No és el mateix tirar al plat?

Entretenir-se sí, però sense fer malbé.
AntoniGarciaSocias

t5signaturesmes
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Fornalutx

Jordi Arbona: "No hem de deixar que els estrangers ens comandin"

"No crec que Ia contaminació de Ia font de Ia Mare de Déu
laprodueixinIesaigüesbrutesdeFornalutx"

\

Amb ocasió de les festes de Fornalutx, hem cregut oportú entrevistar el Batle
de Ia vila. Jordi Arbona ha atès amablement Ia nostra invitació, i ens ha rebut al
seu domicili particular amb una rialla a Ia boca. En el transcurs de Ia xerrada
hem passat revista a les realitzacions duites a terme els dos darrers anys, i als
principals problemes que haurà d'afrontar els pròxims anys. Al final, una pre-
visió personal sobre el futur econòmic de Fornalutx. Jordi Arbona no ha defu-
git cap de les preguntes que Ii hem formulat. El Batle és un agricultor, però no
tan pagès com alguns ens volen fer veure.

Plàcid Pérez Jordi Arbona Vicens
Pregunta. - Quines millo-

res s'han realitzat els dos dar-
rers anys a Fornalutx?

Resposta. - L'any 1988
aconseguírem el local social
que serà destinat inicialment a
l'Associació de Ia Tercera Edat,
l'entrada a Sa fìutlana per
poder accedir a les vivendes
de protecció oficial, i l'asfaltat
de Ia travessia Bellavista i dels
carrers Palma i Joan Alberti
Arbona. Aquestes obres es
finançaren en part pel Consell
Insular (CIM), i en part per
l'Ajuntament. Endemés, obtin-
guérem del mateix organisme
497.000 ptes. per neteja de
camins i 125.000 ptes. per
l'organització de les festes. La
Conselleria Adjunta a Ia Presi-
dència de Ia C.A. subvencionà
íntegrament l'adquisició d' una
motooctefa i, amb Ia correspo-
nent aportació municipal
compràrem tres radiotelèfons
per Ia Policia Municipal, i pintà-
rem l'escola de Sa RutJana i el
cementen. Finalment, Ia Presi-
dència de Ia C.A. ens concedí
una subvenció de 200.000
ptes. per reparació de camins, i
attres 100.000 per activitats de
laTeceraEdat.

P.-1 enguany?
R. - La Cönse/tenä de Sani-

tat ens ha concedit una sub-
venció de 730.000 ptes. per
equipament del Centre Sanita-
ri, i una attra de 750.000 per
equipament del local social. La
Conselleria Adjunta a Presi-
dència ens ha concedit una
ajuda de 1.200.000 ptes. per
comprar un Suzuki per vigilàn-
cia i prevenció d'incendis, des-
tinat a Ia Policia Municipal. En
el PIa d'Obres i Serveis del CIM
tenim concedida Ia reparació
del carrer Germans Reynés,
l'enllumenat i conducció
d'aigua potable al carrer Arbo-
na Colom, i Ia construcció d'un

f magatzem municipal. A més
" d'això, Ia Conselleria d'Obres

Públiques ha subvencionat
íntegrament el projecte de
sondeig del pou de Sa Rutlana,
més Ia instal.lació dels motors i
les canonades fins al depósit
regulador municipal d'aigua
potable, que ascendeix a uns
deumilionsdepessetes.

P. -Com ho fa el Batle de
Fomalutx per aconseguir tan-
tes subvencions dels organis-
mesautònoms?

R. - El secret és demanar
molt, córrer molt per Ciutat i,
sobretot, estar en bones rela-
cions amb elsgovemants.

Elclavegueram

P. - Quins són els proble-
mes més greus que té plante-
jats l'Ajuntament de Fornalutx?

R. - En aquests moments,
el clavegueram. La setmana
passada vengué l'enginyer del
CIM, i Ii vaig sol.licitar que
actualitzàs el projecte de reno-

Jordi Arbona Vicens, 56 anys, casat, dos fills, agricul-
tor de professió, de signe zodiacal Piscis, es presentà
com a cap de llista per Ia candidatura d'Aliança Popular
els anys 1983 i 1987. Es el Batle de Fornalutx des de l'any
1983, on governa amb Ia còmoda majoria que Ii propor-
cionen els sis regidors del seu grup enfront als dos del
CDS. Fou també Batle en l'època franquista per espai de
vuitanysimig.

vació del clavegueram de tot el
poble, i també Ia xarxa de dis-
tribució d'aigua potable, per-
què tanmateix en renovar el
clavegueram romprem els tubs
d'aigua. VaI més fer-ho tot de
cop. També Ii vaig demanar
que inclogués en el projecte Ia
devallada de les aigües brutes
per dins el torrent fins a Ia nova
depuradora de Sóller, perquè
veig molt difícil construir una
depuradora només per Forna-
lutx. Tot plegat, és un projecte
de gran volada i molt car, que
segurament s'haurà d'executar
perfases.

P. - Heu tengut cap con-
tacte amb l'Ajuntament de
Sóller per aquest projecte?

R. - Oficialment no, però
n'hem parlat vàries vegades de
manerainformal.

Aiguapotable

nectat Ia pujada d'aigües per
una canonada antiga i ara
s'acabarà d'instal.lar Ia tuberia
nova fins al depòsit regulador,
perquè havíem d'alçar el tres-
pol de Ia Plaça, / hem preferit
fer-ho passat festes. Cada any
tenim més gent que ve a pas-
sar l'estiu, i de cada vegada es
gasta més aigua. Enguany, per
primera vegada, hem hagut de
prohibir Ia utilització d'aigua
potable per usos no domèstics,
í hem hagut de comprar aigua
pelsubministramentpúblic.

P. - Hi ha perill de conta-
minació de les aigües de les
fonts properes a Ia vila, com Ia
deLaMaredeDéu?

R. - Jo no som tècnic, peró
dubt que Ia contaminació Ia
produeixi Fornalutx. Aquesta
font surt mott avall, i les aigües
del poble no hi arriben. Podria
ser,perohodubt.

El BaUe de Fomalutx és pessimista a l'hora d'analitzarelfutur economic de Ia vila

P. - Attres problemes Delimitaciódelcascurbá
urgents?

R. - No. El problema de Ia
manca d'aigua potable s'ha
resoft amb el pou de Sa Rutla-
na. Provisionalment s'ha coh-

P. - Com està el tema de
Ia delimitació del casc urbà?

R. - Darrerament hi ha mol-
ta demanda de terreny edifi-

cable i mott poc disponible. Pei
tant, d'acord amb el Govem i el
Consell, acordàrem ampliar el
casc urbà en uns 14.000 m2.
Hem sol.licitat l'informe dels
organismes corresponents, i
prest sortirà a exposició públi-
ca. Supòs que hi haurà més de
dues reclamacions, perquè és
un tema moftpolèmic.

P. - S'ha afirmat que el Bat-
le i els Regidors ostentaven Ia
propietat de bona part
d'aquests terrenys...

R. - No hi ha cap regidor
que tengi cap bocí dins les
zones declarades urbanitza-

Jordi Arbona creu que ta miltor solució per tes aigües brutes de Fomalutx és dur-les a ta nova depuradora de
SóUer

bles. El que passa és que en
els pobles petits quasi tots
som parents, i l'arquitecte no
pot dibuixar una curva rara
quan arriba a un solar del pare
odelcunyatd'unregidor.

P.-lelBatie? "
R. - El Batíe té un tros on

s'ha construit una casa, que és
de Ia meva dona i jo me'n cuid
fa motts d'anys, i un attre tros
d'uns 1.000 m2. que són meus.
En tot cas, no arriba al 80% de
Ia superfície ampliada, com
s'hadit, nimoltmanco.

VJvendes protecció oficial

P. - I les vivendes de Sa
Rutlana?

R. - Es un projecte que
financia Ia Conselleria d'Obres
Públiques. Consisteix en 12
vivendes de protecció oficial de
promoció pública, que construi-
rà una de les empreses
d'Antoni Cuart, el mateix pro-
motor del túnel de Sóller. Les
obres probablement comencin
pel gener, i el termini d'execu-
ció és de 18 mesos. Les v/ven-
des han de ser folrades de
pedra, i s'han d'adequar al pai-
satge dels voltants. Fa uns dos
anys que l'Ajuntament en
sol.licità Ia construcció, però hi
hagué problemes per qüestió
d'accessos.

P. - Com va ser allò dels
accessos?

R. - Era una entrada que
s'havia d'habilitar davant el bar
Santa Marta. En aquest camí,
que té uns dos metres
d'amplàría, hi ha un tros
empedrat, i s'havia d'eixamplar
altres dos metres i empe-
drar-los. Ja havíem arribat a un
acord amb els veïns, que
cedien els terrenys a 70.000
ptes. el m2., però al final no
s'ha arribat a fer, i l'accés a
aquestes vivendes serà pel
mateix lloc per on se va a Sa
Rutlana. Com que aquest camí

és massa estret, ens hem vist
obligats a retranquejar els
solars en Ia nova delimitació
delcascurbà.

P. - Aquestes vivendes,
solucionaran el problema de Ia
demanda?

R. - De cap manera. Hi ha
més de trenta demandes per
accedir a una vivenda de pro-
tecció oficial, i només se'n
construeixen dotze. No en
podrà tenir tothom qui vol. Hi
haurà problemes a l'hora

"Noméstencun
solard'uns
l.OOOm2.dins
l'ampliació del
cascurbà"

d'adjudicar-les, i després me
donaran Ia culpa a mi.

P. - Com es farà l'adjudi-
cació?

R. - Hi ha un sistema
establert per l'administració,
que contempla els ingresos
familiars, Ia riquesa, i d'altres
aspectes.

Camínsrurals

P. - Darrerament hi ha una
certa tendència, a tots els
pobles de muntanya, a tancar
els camins antics tradicional-
ment considerats d'ús públic.
També es produeix això a For-
nalutx?

Continúa en pég. siguiente
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Vtenedepág.antorior

R. - Aquí tenim un cas, aprop
de Sa Corretgera, d'un estran-
ger que comprà un tros d'olivar
i tancà e/ camí amb una cade-
na. Jo vaig parlar amb el presi-
dent del CIM i em va dir que ho
estudiaria. El protíema és que
el QM no té cap inventari
d'aquests camins, i als Ajunta-
ments hi ha poca informació
sobre aquesta qüestió. A Forna-
lutx no en tenim gens sobre
aquest camí. Jo crec que
aquests camins no s'han de
tancar, perquè són d'ús públic.
Això només ho solen fer els
estrangers, i no hem de voler
que els estrangers ens coman-
din.

Serveisescolars

P. - Quins serveis escolars
hihaaFomalutx?

R. - Hi ha una guarderia pri-
vada, que té un petit ajut per
part de l'Ajuntament, i utilitza
l'edifici de Sa RutJana. No hi ha
aftre tipus de servei escolar.

P. - Creis possible reobrir
l'escolad'EGB?

R. - Hem parlat amb els
pares dels alumnes, però Ia
majoria s'estima més dur-los als
col.legis de Sóller. Es més
còmode per les mares si han
d'anar a cullir oliva, o si van a
treballar a fora, perquè poden
deixar els infants a dinar a
l'escola.

El futurde Fornalutx

P. - Quin futur veu el Batle
pel poble de Fomalubc?

R. - Per l'agricultura el futur
és mon negre. EIs quatre que
vivim d'això aguanterem, però
els que venen darrera ho tenen
bastant malament. Indústria
tampoc n'hi ha. El poble pot
créixer un poc, però a costa de
que Ia gent vagi a treballar a
fora.

P. - Quines possibilitats té
Fomalubc de transformar- se en
municipituristic?

R. - He sentit parlar
d'afauns projectes per trans-
formar les runes de l'hotel de
Montnàber en una clínica de
repòs o en un hotel de muntan-
ya. Eren uns promotors ate-
manys / uns altres francesos,
però l'estructura no els va
agradar i, al final, no hi ha res
concret. La possibilitat de
construir petits hotels dins Ia
vila o en les finques dels vol-
tants és mott escassa, de
moment.

Politicamunicipal

P. - Com estan les relacions
polítiques dins l'Ajuntament?

R. - Només hi ha dos partits
representats: el PP i el CDS; / Ia
veritat és que les relacions són
bones amb quasi tots els regi-
dors.

P. - Participa Ia gent en Ia
polfticamunicipal?

R. - Darrerament participa
més, i als Plens acudeix més
públic.

P. - Se diu que el Secretari
de Fomalutx comanda més que
elBatJe...

R. - Només a Fomalutx, o
per tot??!! Amb el Secretari ens
entenem - bastant bé: ell
comanda allà on ha de coman-
dar, i allà on ha de comandar el
Batíe, comanda del Batle. Jo no
puc esta tot el dia a l'Ajunta-
ment perquè tenc les meves
obligacions, i el Secretari atèn
fes feines quan no hi som. Jo
entenc que hi ha d'haver coo-
peració entre tots dos, perqué
sinó l'Ajuntament no funciona.
No entenc com ho poden fer a
Solter ara, amb l'enfrontament
que hiha entre ells.

Josep Munar, té 53 anys, està casat i
és pare de quatre fills. El seu signe
del zodíac és Piscis. Fins el 71 treba-
llà a l'hosteleria i, a partir d'aquest
any, es va dedicar a Ia pintura de ple.
Establí contactes amb el món de l'art,
i quan inicià Ia seva tasca com a pin-
tor tengué crítiques negatives. La
seva reacció fou perfeccionar-se i

estudiar autodidàcticament. Després
d'estar un temps absent del públic,
es decidí per l'ensenyança de Ia pin-
tura i creà una escola. Ha exposat a
Granada, a Barcelona, Santiago de
Compostela, León, Avila, i Saragosa,
a Eivissa i a Menorca. A l'estranger,
el coneixen a Franca (Avingon, Niça i
Marsella) i Alemània (Munich).

Josep Munar: "He avançat més
en tècnica que en temàtica"

Pregunta. Com te deci-
dires a ensenyar a pintar?

Resposta. Be en un
moment determinat vaig
plantejar-me que havia de
viure de Ia pintura i per tant
havia de muntar alguna cosa
que em permetés pintar,
sobreviure i a Ia vegada,
estar vinculat amb aquet
món.

P. I obrires unaescola?
R. Si. Una a Palma i una

altra a Sóller. Convidat per
l'ajuntament vaig impartir un
curset de pintura al Centre
Victòria. Arran d'això els
mateixos alumnes que hi
assistiren, demanaren per
continuar les classes. Amb
molta il.lussió vaig muntar uh
local on començar-les.

P. Com així no continuà
l'escoladeSóller?

R. Be. Després d'una
arrencada molt bona va
venir l'estiu i baixà el nombre
d'alumnes: uns per treballar
en hostelería, altres per
vacances..., no podia man-
tenir l'escola de Palma, Ia de
Sóller i a més, ca meva. Si
almenys no hi hagués per-
dut, hagués fet els possibles
pernotancar-la.

P. Segurament ha tens
deixebles que són famosos
o que han rebut premis?

R. Si, en tenc. Això no
vol dir que sigui precisament
perquè han estat alumnes
meus, però sempre hi ha
aquest "cuquef. Sempre
que entre un nou alumne a
l'escola, l'avís de que Jo no
intent fer pintors per Ia via
ràpida. Per pintar s'ha de
tenir un sentiment interior i
manifestar-lo.

P. També has estat vin-
culat al món del'artesania...

R. Si, del 75 al 81 vaig
ser president del "Gremi
d'Artesania de las Baleares".
Vaig considerar que era uun
camp que havia de conèixer
profundament. Així vaig
passar hores dins tallers per
veure com bufaven vidre a
Can Guardiola, com feien
greixoneres a Póríol. Me vaig
moure molt fins que es va
aconseguir que el govem
central consideràs Balears
com a zona de protecció
artesana/.

P.laixòquèsuposà?
R. Si aconseguiren sub-

vencbns econòmiques pels
artesans.

P. I pintaves en aquell
moment?

R. No, fins i tot vaig dei-
xar el pinzell, i per aquest
motiu, vaig deixar el càrrec
delgremi.

P. Segurament fou enri-
quidora aquesta etapa...

R. Si, llavors m'en vaig
donar compte de que un
pintor ha de sortir de seu
món. A cada lloc hi ha una
experiència i t'enfrontes
amb uns fets i uns proces-

sos que te reforcen.
P. Sabem que mott

prest, parteixes a Franca,
que pots explicar-nos
d'aquestasortida?

R. Vaig a exposar a les
galeries Felip I i Felip Il de
l'associació Guy Liçon, de
Valenciennes. Es tracta
d'una xarxa de galeries
dedicades a l'art contempo-
ranii també a les antiquitats.

P. Quins dies exposes?
R. DeI 16 fins al 28 de

setembre.
P. I amb quantes obres?
R. Poques. Es tracta

d'una mostra de 18 quadres
amb Ia temàtica de jardins;
serà com a un preàmbul
cara a les exposicions que
projectperl'anyque ve.

P. I a Fornalutx, quins
quadresofereixes?

R. Una trentena d'olis,
dos d'ells, sobre el tema que
hepreparatperFrança.

P. L'oli és Ia tècnica que
sempreempres?

R. Normalment faig olis
però també ulititz Ia tècnica
"pastel" per fer retrats,
bodegons...

P. Fas quadres abstrac-
tes?

R. No, sols figuratius. A
Sóller me coneixen pels
temes rústics: oliveres i por-
xets...

P. Cap a on ha anat Ia
teva evolució pictòrica? Cap
onhasavançat?

R. Pens que he avançat
en tot. En llum he suavitzat
el cotor, utilitz uns attres
tJpus de pinzellades, una

tècnica més matisada
d'espàtula i pinzell, he acon-
seguit textures més pròxi-
mes al que vull refíexar: les
parets velles de les cases,
els plans de les façanes
eivissenques.

P. També has estat vin-
culat a Ia Trobada de Pintors
delBarranc?

R. La idea va sortir des-
prés de veure, fa anys, el
barranc, degradat. La prime-
ra exposició fou petita, a
nivell d'amistats i arran d'un
homenatge a Bernardi Celia.
A partir de Ia segona troba-
da tot va anar amb aug-
ment, i enguany ha esta
apoteòsica.

P. Però era aquesta Ia
idea primera que teníeu?

R. Wo, per Jo, sols havia
d'esser un dia on professio-
nals i no professionals vis-
quéssim el "cuquet- de Ia
pintura feta al natural. Fer un
quadre davant una diaposi-
tiva és mon còmode, però
de cada vegada es veuen
menys pintors que es tras-
lladen amb els cavallets. La
idea era proporcionar un
encontre, i que Ia trobada
sigui un element cuttural,
que serveixi per fer publicitat
d'aquest camí del Barranc,
perquè Ia gent el conegui i el
respecti.

P. Aquest any no ha
estataixí?

R. No, s'han de ltevar
influències polítiques, no
s'han d'imposar membres
deljurat, ni s'han de bokx>te-
jaractes.

"Jonointentferpintoreperlaviaràpida"

Ajuntament

EIPSOEve*segreu*acusacton*cofrtraelBati*

Continuen els enfrontaments personals

El PSOE denuncià
les obres d'ampliació
del'hotelMar-Bell

G.Mercé

El passat dilluns tengué
lloc una roda de premsa que
es repetí a Ciutat i a Sóller,
amb el propòsit d'analitzar Ia
situació actual de crisi a
l'Ajuntament de Sóller, i per
fer públiques unes presump-
tes irregularitats urbanísti-
ques referents a l'hotel
Mar-Bell del qual Antoni
Arbona és el represenant.

Unes hores abans, els
quatre regidors del PSOE
formularen a l'Ajuntament de
Sóller una denúncia per
infracció urbanística mort greu
contra el mencionat Hotel
Mar-Bell S.A. i l'administrador
del mateix Antoni Arbona. Al
mateix temps, Josep MoII,
secretari generai de Ia
FSEH3SOE presentà un escrit
al CIM amb el mateix contin-
gut.

Ambdues denúncies
argumenten unes presump-
tes irregularitats consistents
que, segons el projecte pre-
sentat per l'arqurtecte per a
l'obra de construcció d'una
planta i terrassa, Ia superfície
del solar de l'hotel ja mencio-
nat tenia 3.952 m2, fet que
permet dur a terme Ia reforma
d'ampliació legalment; quan,
segons el Registre de Ia Pro-
pietat, consultat del PSOE,
tan sols consta de 2.130 m2
de terreny urbà mès 675 m2
no urbanitzables. EIs 280 m2
que resten correspondrien a
terrenys de domini públic, i
pertant, nocomputables.

Afageixen que el que Ja hi
havia edificat abans de
l'ampliació es basava igual-
ment en que Ia superfície del
solar era de 3.952 m2 i no de
2.130 m2 com indica el
Registre i les medicions fetes
darrerament. Això, segons el
PSOE, suposaria que el
volum edificable seria de
4.898 m3 i no els 8.817 m3
que permetria un solar de
3.952m2.

Jaume Colom explicà que
tot pareixia normal i que
seguia els tràmits legals fins
que el 18 de maig d'aquest
any s'entregà el certificat de
final d'obra que deia textual-
ment que "se constata que Ia
obra està terminada y, salvo
lKjeras modificaciones, se

ajusta a Ia licencia concedida
en su día".

A partir d'aquest moment
el PSOE va anar investigant el
tema fins que ha trobat Ia
diferència de metres Ja expo-
sada. Segons Jaume Colom
"se veu mala voluntat i un
ànim fraudulent" i "no podia
fer l'ampliació perquè Ja
sobrepasava el volum d'edifi-
cabilitat, així que estam estu-
diant seriosament demanar
responsabilitats penals pel
presumpte delicte de falsetat
dedocumentpúblic".

Per altra banda exposaren
Ia seva opinió enfront de Ia
crisi municipal, culpant a
Antoni Arbona com a princi-
pal causant. Passaren llista
als temes municipals que ara
estan paralitzats. Respecte al
tema de Ia compra d'uns ter-
renys per ubicar Ia nova
depuradora, afirmen que,
mentres l'Ajuntament va
decidir gastar 7,5 milions de
pesetes per Ia compra
d'aquests terrenys, ja se
n'han gastat 12,5, i una part
d'aquesta superfície es troba
escripturada en nom d'Antoni
Arbona Colom i no l'Ajunta-
ment.

Pariaren també de Ia
construcció del Poliesportiu,
on hi ha entre 7 i 8 millions
invertits que "actualment no
serveixen per res". Antoni
Garau explicà que Ia primera
fase del projecte consistia en
Ia construcció d'una pista, i Ia
segona contemplava Ia seva
cubrició.

"Curiosament Ia primera
fase no incluia Ia cimentació
necessària per Ia cubrició
posterior de Ia pista, i en prin-
cipi es pot dir que per realit-
zar Ia segona fase s'havia
d'enderrocar Ia primera".

També parlaren de Ia
construcció de l'edifici de
BUP que "s'ha iniciat sense
plànols ni projecte", o del
Monument a l'Emigrant que
afirmen està assentat en uns
terrenys propietat del pare
del batle.

Per últim afirmaren que
poden constatar que en els
darrers anys s'ha produft
unes 300 infraccions urbanís-
tiques i consideren que s'ha
d'iniciar un procés de control
urbanístic que fins ara no s'ha
fet.
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Debut del Sóller a Can Maiol

Un renovat CaIa d'Or, posarà les coses
molt difícils a l'equip de Timoner

TomOliver

Davant Ia presentació en
partit oficial del Sóller davant Ia
seva afició, l'incógnita presidirà
te festa. Dues cares ben dife-
renciades ens ha mostrat
l'equip local (Poblense i P. Cris-
to), i Ia veritar és que no es sap
quina é sla reial. Bona ocasió

per aclarir incògnites i allunyar
fantasmes, encara que s'ha de
dir que l'adversari de diumenge
a Can Maiol posarà les coses
proudifícils...

UnCalad'Orpotenciat

De fet, Ia majoria d'equips
d'aquest any a Ia categoria,
s'han preparat a fons. El CaIa

Ma^ratfouexpul:
Sampedro)

diumengeadinsl'oozeinicial.(Fo1o

•t* Resultats y classificació JjI

Cala D'Or - Maganova- Juva
Porta Cristo - SOLLER
Confessar - Portmany I
Constancia- Llosatense

Porto Crisi
Badia C.M.S.S
Cala D'Or
Arano!
Uo*eten*e

Monacar
Cardan«
PiUJ l·imnu

IsUAo
Ferrerie»
Aloyor
Ho*pnoletl A.
letonlu
Code Paguem
Poblense
Mof tf mrtuj i_ IUVM

Santo Ponsò
Constando
P.Sta.EuiaKa
SOLLER

I-O
3-0
>-0
-2
-1

J I

Hojpitaletl.B. -lslono....
5.Eu(OKa-BOdIaC-M-S-S.

Santa Ponsò - Manacor . .
Felanitx - Code Poguera .

p te AC

0 0 3 0
0 0 2 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0 0 2 1
0 0 2 1

O 0 0 0
O 0 0 0
O O l i
O O l i
O O l i
O O l i
• 0 2 2
O 0 2 2
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 1 2
0 0 1 2
0 0 0 2
0 0 0 3

.... i-i

.... 0-2

... 1-0
1-2

.... 2-2

PMtSM

2
2 +2
2
2
2 +2
2 +2

-1
+1
+1
-1
4-1
-1
-1
+1

O
O
O -2
O -2
O -2
O

d'Or no és una excepció, i
sembla disposat a no passar
les engunies de l'úKim any. EIs
fitxatges més sonats, el comodí
Valent(n i l'èpic Xisco Riera titu-
lars dels Felanrtx l'any passat,
Torreblanca un organitzador
amb llarga experiència a Il B
(Eivissa, Poblense i Manacor),
Seminario (At. Balears, etc...
Endemés, retend als puntals
Nacho, Edu, ViIIa entre altres.
Diumenge aconseguiren Ia pri-
mera victòria en el partit inicial,
davant un sempre incòmode
Maganova de Pere Got.

Xiu: reaparicióconfirmada

El migcampista Miquel "Xiu"
Amengual, té totes les probabi-
litats de estrenar-se a Ia lliga
davant el CaIa d'Or. PeI demés,
Timoner poddrà tenir a tothom
en condicions, també Bestard,
que fou expulsat en el encontre
davant el Porto Cristo, però per
dobleamonestactó.

En definitiva, desitjós
d'agradar i fer els dos punts per
part local, i esborrar així Ia mala
impresió donada en el partit ini-
cial.

No serà gens fàcil, pero el
Sóller té l'obligació de bui-
dar-se, i donar Ia primera satis-
facció als seus seguidors.

Futbolaleví

D'interèspelsnens
quevulguinjugara
futbol

Joan-Antoni

Un cop més es fa saber a
tots els nens que estiguin inte-
ressats en practicar el futbol i
que tinguin onze anys o els
facin a partir del proper mes
d'octubre que es posin en
contacte amb l'entrenador
Albert Hauf o amb qualsevol
membre de Ia Directiva de
Futbol Base, i que també es
poden inscriure a Ia Botiga de
BestardEsport.

Es convenient que vagin
provists del Document Nacio-
nal d'Identitat (D.N.I.), per
arreglar Ia fitxa quan abans
miHor.

ElportermanacoriAbrines,varesoWresenscprob)emes,l'escastreballcappolss*usdomins.(Foto:
Sampedro).

PortoCristo,3-Soller,0

Decepció!!
GoI encaixat en el primer minut, penal fallat i expulsió de

Bestard, atenuants d'una derrota que ens had'obrir els ulls

ToniOliver

Les espectatives pel par-
tit, eren clarament il.lusiona-
des. Morts de seguidors solle-
rics, es desplaçaren fins el
llunyà Port de Manacor, amb
l'esperança de veure que el
seu equip sortía imbatut, però
tementablement, hem de lle-
var el "im" i ens quedarà el del
batut amb el més ample sen-
titdelaparaula.

Es cert que els jugadors
locals feren un primer gol en
el minut incial de pura xiripa, i
que Martín va fallar lamenta-
blement una pena màxima
que hagués suposat un in-
quietanti-I .

A Ia segona part, Bestard
vegé una mott rigurosa sego-
na targeta groga, ¡ el SóHer no
pogué reaccionar amb 10
homes. Pero també és ben
cert, que l'onze de Timoner,
incluit l'entrenador, varen de-
cepctonar, flaquejant totes les
lfnies.

24alsnouminuts

Ja és casualitat que els
dos primers atacs locals es
convertissin en gols. Pero és
clar, Ia mitja i defensa (també
Bemat), anaven de bòHd, i en
part es veia venir. Agustfn,
minut 1, i Mira, minut nou,
deixaren el partit poc menys
quesentenciat.

Tan sc4s una espineta
d'esperança, quan Miralles
(un dels pocs que se salva-
ren), s'intemà en posició
d'extrem esquerre, i després
de superar a dos defensors,
fou darament tomat. Penal
que fou executat per Martín,
a devers set miltes de Ia por-
teria de Abrines. Ni de penall

Autogol de CoN, i expulsió
deBemat

Estava ben comprovat,
que havía d'ésser un cap-
vespre negre pel C.F. Sóller.
AIs dos minuts de Ia conti-
nuació, una pilota centrada

sobre l'àrea de Bemat, el jove
Guillem CoII, Ia volgué des-
viar, amb tanta mala punteria
que l'aficà just a l'escaire del
seu propi portal. Una involun-
tària jugada que deixava l'en-
contre absolutament senten-
ciat. Després arribaren les
expulsions, els nirvis en el ju-
gadors i algunes targetes ben
dedemés.

Hihaderrotesque
ensenyen

En si és evident que una
desfeta com Ia de diumenge,
gairabé no pot tenir caires
positius. En canvi, sempre és
millor que aquestes és pro-
dueixin de bon principi, quan
s'està a temps de rectificar i
sobre tot de reforçar l'es-
quemadel'equip.

El drt, hi ha derrotes que
tenen quelcom de positiu, i
més quan manca tota te lliga
per davant. El SO de Porto
Cristo ha de servir per apren-
debélalliçó.

SEKVICIO 'FliAT LANCU

J.
•garaje

TALLER MECANlCO,
ISABELII, ¡24-TELF. 63220i

SOLLER

FiatUno45 973.560
FiafUno60Smart 194.340
FiatUno70SX 300.740
FiatUnoTurbolE 564.080
FiatTipol.400 498.910
FiatTipol.600DGT 744.960
FiatRegatasMare 331.330
FiatRegatasRiviera 496.250
FiatCromaCHT 2.317.860
FiatCromaDuemila 3.049.690

VEHICULOSOCASION

SeatRondaDiesel
R5 GTL 5 puertas - R5 GTL 3 puertas

J.SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicioofiäal

FAGOR-ASPES
C/.defcMar,157,bajos

Tel.630673

INSTAUCIONESY
REPARACIONESELECTRICAS

CAMBIEAL220V.

Elect
PknaAntonk>Moura,10

TeMfonoi632946
Teléfonoparticular:
632976y632926
SOLLER(MaHorca)

Perruqueria
JoaniMarga

Nou servei de
depilacióalacera

(nomésdilluns).
Demanarhora

630708.
Carrer

Romaguera 22

TRANSPORTES
MARROIG

Tel.: 632570
Argiles, 54

LLOMPART Alimentación
-EXTKACClONfSHUMOS
-AIREACONDICIONADO

-ACERO YALUMINIOENGENERAL

C/. Barco, 3 - TeI. 50 40 56
Part.Tel.501240 0730OINCA(Mallorca)

1EOPEZ £
MUSIC-BAR - AMBŒNTEJUVENIL
VIDEO CLIPS - POOL BILLAR - DARDOS

TEL.:633787
CJ. AlmirantoMircmda Ipríncipio calle Fútboll. POKTDfSOUER

SNACK BAR - RESTAURANTE

Mar ì Vent
COCINA MALLORQUÍNA
PLATOS COMBINADOS

HAMACAS
PLAYADESOLLER- Telefono6323 iO
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S'hand'auBcaretaanimsal'al.k>t8dadelSoUer.Ene<^q^

Doblers, n'hi ha, però l'equip és moltjustet...
Obsessionats pel tema econòmic, no s'ha descuidat

excessivament Ia part esportiva?
ToniOliver

Just quan acaba de
donar-se te sortida a te cursa
de Ia Higa dels nous mesos a
dins Tercera Divisió, ja es
poden començar a fer tes
primeres reflextons, unes
reflexiones que tenen una
deducció ctera pel que fa
Ia tasca de te nova direc
tiva.

Per primera cop en motts
d'anys, el C.F. SóHer está en
condiciones de cubrir el
pressupost. S'han treballat
molt i bé, i encara que manca
aproximadament un 35 per
cent a cubrir, és mott possi-
ble que pel proper trenta de
Juny, el Sóller no degui abso-
lutament res a ningú, comp-
tant això sí, amb l'ajut del
nostre consistori en el sem-
pre espinós tema dels des-
plaçaments.

Quan el normal i corrent
és que els clubs deguin men-
sualitats als seus jugadors,
vat-aquí que el Sóller no sols
no deu sinó que ha pagat als
jugadors fins al mes de
Novembre. Un portaveu del
club així ho confirmava: Efec-
tivament pot ser l'únic dub
que té pagat per endavant.
Per cert que vokJríem agrair
als comerços, particuters i en
definitiva el ptibte de SóHer, el
bé que ens ha acollit i el molt
que ens ha ajudat. L'Mm
exempte és el de Miquel Soter
Deyà, al que el dub devia una
quantitat propera al mig milió,
i ha decidit perdonar-ho i que
poguem aiximateix disposar
del seu espa/ publicitari, que
era l'únic capítol compensa-
tori que se Ii feia. Són exem-
ptes que estimulen aquesta
sempre difídl tasca de diri-

gent". Sembla a ser que
prest s'anunciarà una
subhasta de quadres de
reconeguts pintors de to
comerca: TEn efecte, el Casal
de CuHura, i amb Ia supervi-
sió de don Jaume Ensenyat,
es farà en breu una exposi-
ció-subhasta d'uns vint
quadres a benefid íntegre del
C.F.SoHer-.

El rendiment esportiu:
unaincógnrta

Ja hi ha l'opinió generalit-
zada de que ocupats per
l'apartat econòmic, Ia directi-
va local, ha deixat una mica
de banda el que fa a Ia con-
fecció de te plantilla, si bé
s'ha de significar que el pre-
parador Timoner també té Ia
seva part.de culpa eh aquest
tema. En efecte, el "mister" no
ha donat el necessari "càstig"
a l'hora de reunir a un planter

de garanties, especialment
en l'apartat de noves incorpo-
racions. Biel tampoc posseeix
un dossier massa ample per
suggerir fitxatges, aquesta és
te realitat, i també tot s'ha de
dir, Timoner té una fe cega
amb els homes que té a tes
seves ordres, te qual cosa és
encomiabte. Però davat tot
s'ha de ser realista, i admetro
que un jugador més per línia,
cauria mott bé, a dins una lli-
ga, repetim, a superior nivell
globalqueranterior.

En definitiva, magnífica
tasca administrativa de Ia
nova junta. Seria una vertade-
ra llàstima que no acompan-
yés l'apartat esportiu. Con-
servar Ia Tercera Divisió, ha
de ser l'objectiu bàsic des de
ara mateix en endavant. Ah!, i
el nou equip dirigent, està a
punt d'anunciar una autèntica
bomba pel que fa al Camp
Municipal d'Esports...

Sa glosa den Tomeuet
Vajaunpallissó!

Salligajacomença
iambmottil.lusió
peròvajaunpallissó
que Porto Cristo mos donà

Hi tiràrem terra a damunt
per deixar es partit enterrat
¡ que sigui pertothom oblidat
i fassem un bon conjunt

Guanyem al Calad'Or
i no sumàrem negetius
al.llots, no tengue gens de por
per no haver dit positius

Sa lliga és prou llarga
hi ha temps de rectificar
encara que serà amarga
perque hagui de davallar

«

•

"FuibolllRegional"

Port de Sóller - S'Horta,
¡empiezaelbaile!

M.A. Feijóo

El C.F. Pórt de SóMer se dis-
pone a iniciar Ia LJga de su
Categoria al próximo Domingo,
en el Puerto, a tes 10:30 h. fren-
te a S'Horta. Y todo aquel que
k> desee podrà hacerse socio
en ta mesa que habrá para los
efectos dentro del recinto y con
tos siguientes precios: Honor
5.000 Ptas, Numero 2.500 Pts.,

"Futbold'empreses "

SencrayJubflado1.000Ptas.
Y para animar a esa afición,

diremos que una veintena de'
jugadores a tes ordenes de Par-
ra intentaran delertar a Ia parrò-
quia.

Asf como te gran novedad
de contar el Qub, esta Tempo-
rada, con un equipo de Catego-
ria Juvenil. Y el intento de jugar
algunos encuentros por Ia tar-
de, para ver si se anima te asis-
tenciade publico a tos mismos.

Medrterraneo, 7 - V. Sóller, 0

Pésimocomienzo!
M.A.Feijóo

Mediterránea Dalmau,
Rios, Capellà, Roig, Rubio,
Segui, Martín, Pradilto, Ftol,
Reno y Bleda. (Fiol II, Valens y
Cañal).

V. Sóller Pablo, Raja, VaIIs,
Càntara, Feijoo,-Agustin, Fron-
tera, Héctor, Oúa, López y Ber-
nat.

Arbttro: Sr. Dom(nguez,
francamente bien.

Comenzó Ia Liga de Fútbol

de Empresa y Ia verdad que
peor no puede ser para los del
VaIIe, pues aparte de tos goles
encajados, su juego fue muy
pobre, asf comosu sacrificio y
entrega, en te mayoría de juga-
dores. Por Io que si sumamos
los errores de unos y los acier-
tos de los locales se deduce el
resultado.

Deseamos una pronta mejo-
ria, que puede comenzar a ser
realidad, mañana sábado fren-
te al Fonthisa en María de Ia
Salut.

Ctfn
BM

FERRETEfGA
Armeria

Luna, 12
Tel.630447

SOLLER
(Mallorca)

PESCADOS
LACONCHA
Abiertode9,30a J3,30

yde 15,00a20,30

C/.delaMar,s/n.

BAR-RESTAURANTE

CA N'ANTUNA
Cl. Arbona Colom, n'6

Tel.633068-FORNALUTX

Jaime Fons

Audi
REPARACIÓN y VENTA

PLANCHA y PINTURA

SERVICIO DE GRUA

BAR
ORCULO SOLLERENSE
GRANIZADOS DE ALMENDRA Y AVELLANA

Tel.63 i206-SOLLER(Mallorca)

^3«**—^^«»»»«=»«^»»«»^»»«

,11 ís»

C/. San Bartolomé, 30 Teléf. 631590
07109 FORNALUTX (Mallorca)

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

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

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

M A D I E L A
GRAN LIQUIDACIÓN EN

CALZADOSYBOLSOS
SEÑORA

CABALLERO
NIÑOS

PREClOSDESDE:
995-1500-1995PtS.etC.

Jaime TorrensN'3 Pto.SoUerTel.631765
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Infantils: R. Mallorca,5-C.F. Sóller, 0

ComençàlaUiga
Joan Antoni

El F.C. Sóller controlà el
Mallorca fins a Ia consecució
del primer gol, que es va pro-
duir quan duien mitja hora del
partit. Fins llavors els sollerics
presionaren amb motta d'insis-
tència als seus rivals, i crearen
súguna situació compromesa
per les inmediacions de l'àrea
contrària.

Doncs a partir d'aquest
moment el domini va corres-
pondre a n'els locals que
concretaren una de les oca-
sions de que varen disposar,
augmentant diferències en el
marcador, 2-0.

A ta segona part va seguir
Ia mateixa tònica, si bé hem
de dir que els sollerics es tre-
gueren del damunt el domini
local, després d'encaixar el
tercer gc4, creant quatre opor-
tunitats clares, emperò no hi
va haver encert en el remat fi-
nal, que si el tingueren els del
Malkxca que fructificaren

dues de les ocasions de que
disposaren en el darrers mi-
nutsdel'encontre:

En resum bon partit el ju-
gat per el Sóller que no va me-
rèixer aquesta derrota tan
àmplia, per les ganes i l'espe-
rit de lluita que hi posaren en
tot moment, tots els jugadors
delVall.

El Mallorca molt millor tèc-
nicament amb més ofici da-
munt el camp demostrà ésser
un equip amb morta classe i
molta més envergadura física.

Alineació: Alcover, Pomar,
March, Ensenyat, Hernández,
Castillo, Fontanet, Eugeni, San
Martín, Castanyer, Arbona
(Atemany, Rodríguez, Mora-
gues).

DemàpartitaSóller

Demà partit a Sóller. L'in-
fantil tindrà una bona ocasió
per sumar algun punt. El rival
és l'Arenal, un equip semblant
en el nostre. Sort i endavant
al.lots!.

Calendari Infantils Il Regional

PrinMraVoHfl

7 Octubre
Solterease

14Octubre
Sant Jordi

21 Octubre
SSoDerense
28 Octubre
P.D.N.Tesa

4r4OVOfTlDre
Sotarme

11 Novembre
Gènova

18Novembre
SoUerense

25 Novembre
Ferriotense

2 Desembre
O.S. Pedró

9 Desembre
Sotarme

16Desembre
CoHerense

6 Gener
Sdterense
13Gener
E-S. vieta
20 Gener
Sotarme
27 Gener

La Unión

Grup C

Segona Vota

3 Febrer
TD. Pau
10Febrer
SoUerense
17 Febrer
S. Roca Af
3 Març
SoUerense
10Marc
LaSaUe
17Marc
Sotarme
24 Març
L. Porciúncula
31 Març
Sotarme
7 Abril
Soltereóse
21 AM
S. Patronato
28AbrH
SoUerense
SMaIg
AfCkJe
12Maig
Sotorense
19 Maig
S. Feo. Ato".
26MaIg
Sollerense

EIs dos sollerics, superaren el Curset amb classificacions immillorables

Andreu Bernat i PereBorràs nous
Directors Esportius
A més de corredors, ja són tècnics

Joan

Amb classificacions im-
millorables, els ciclistes solle-
rics Andreu Bemat i Pere
Borràs acaben d'aconseguir
el Títol de Directors Espor-
tiusProvincials

El curset celebrat a
s'Arenal, en el que actuava
de Director el solleric Joan
CHrver, amb Ia col.laboració
dels seus adjunts Miquel Rie-
ra i Valentí Puig, va comptar
d'un total de trenta hores,
distribuides al llarg de sis
dies, en els que es varen
tractar els ternes de Alimen-
tació Esportiva, Medicina
Esportiva del Ciclisme, Psi-
copedagogia, Ciclisme en
Ruta, Ciclisme en Peta, Es-
pecialitats fTriaJsin, BMX,
CicIc—Cross, Cictoturisme i
Mountain-Bike), Mecànica,
Reglaments, Ciclisme de Ba-
se, Preparació Física, Ranffi-
cació, Direcció d'Equip i Do-
ping.

El professorat, escollit
entre el millor d'Espanya de
tes diferents assignatures,
estavacompostper:

Gabriel Saura (Director
Tècnic i Coordinador de Ia
Federació Espanyola de
Cidisme-Seleccionador Na-
cionalOlímpic).

lnaki Urteaga López de
AMa (President del Comrtè
Nacional de Ciclisme Infantil i
Escoles-Vice-President de
l'àrea de promoció de Ia Fe-
deració Espanyola de
Ciclisme).

José Manuel Garcia
Monsonis (Seleccionador
Nacional dels Juvenils).

Jordi Canellas Roig (Se-
leccionador Nacional OKmpic
dePista).

Juan Manuel Montero
(Campió Copa BMX
1984-Especialista Moun-
tain-Blke).

Jorge Gual Martínez
(ArbitreNacional).

Marcel.lí Got Ramis
(LJicenciat d'Educactó Físi-

ca-Cap de Serveis d'Esports
delGovemBa)ear).

Miquel Mas Gayà (Me-
cànic-Èx Campió del Mon de
Mig Fons darrera moto).

Bartomeu Mari SoHve-
ltas(MetgeEsportiu).

Teo Cabanes Martí
(MetgeEsportíu).

Maties Llabrès Ak>y
(Psicòleg).

Andreu Canals Salvà
(Estudiant de Química).

A tes classificacions fi-
nals, fetes públiques avui,
divendres, per Ia Federació
Territorial Balear de Ciclisme,
n'Andreu Bemat figura clas-
sificat en tercer lloc, i en Pere
Borràs en cinquè, dels
vint-i-sis aspirants al Títol,
tots dos amb classificació de
NOTABLE

Enhorabona i sempre en-
davant!

El Quadre de Tècnics
sollerics, d'acord amb Ia da-
rrera relació publicada per Ia
Federació Espanyola de
Ciclisme és el següent:

Directors . Esportius

Provincials(PrimerNivell):
^ValentíPuigPérez.
Joan Otrver Ramón.
MarceUiGotRamis.
AndreuBematCoH.
PereBorràsDacal.

Directors Esportius
Regionals (Segon Nivell):

JoanQrverRamón.
Directors Esportius

Nacionals (Tercer Nivell):
JoanOHverRamón.

CamrdfSalhna,24
TfWono633273-SOUBI

Gelateria
CAN PAU

GRANIZADOS
LECHEPREPARADA

Plaza Constitución
SOLLER

VIDEOCLUB

c***u
C/.CristobalColon,s/n

(Frente Mercado)
SOIlER(MALLORCA)

MERCERIA
LLANES

IGENERESDEPUNT

CARREKBONANY,6
Tel.633837.SOLLEK

POSTRES

frIarroig
PASTISSERU

CarrerdelaRosa, 3(Soller)- TeI. 63 1973

CERÁMICAS

CA'N
RELETA

OBjETOSPARAREGALO
Carrerde Sa Lluna N'30

Telefono:632945
SOLLER-MALLORCA

GRUPO ZURICH
SEGUROS

Ageada9rachfe-8oUeY
Graovna I. Sucb

PtezaConstituci6n,91VT
Tel.632105-07lOOSoUer

BAR
TURISMO

C/. BORNE

Transports
CSASTRE

6as4il per calefacción
adomicili

Tel.633049 / 630387

Souvenirs
ROVERI

OBJETOSDEREGALO
GRANVARIACION

Avda. JerónimoEstades, 12
TeI. 631186

FRUlTS

Patatilla, golosinas
ytodaclase

de frutos secos
C/.LIuna,68

MUEBLES CASTANER S.A.
CASA FUNDADA EN 1865

C/.VKTORjTA,7-Tel. 631195(Oficina)
C/.SALLUNA,26-Tel. 630107
C/.BATACH,12
C/.SANJAUME,21

07100SOLLER(Mallorca)
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ANUNCIS CLASSIFICATS

m**»
flbwrto todo/ to/ dio/ rr»diodio y noch* .

./upef-Pizío/ o

)pOftird*ta/l9.3O

VENC TAULA DE SURF1
^inta-2'95" i dues veles
TCeyipry de 7,20 m. i.
"F-21" de 5m. TeI.
63.01.95.

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

COMPRAM MOBLES i
quaIsevol altra cosa rús-
tica o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats
Antoni de Sa Coma
^eroni Bisbal). Carrer
del Vicari Pastor, 9. TeI.
63.08.65i63.07.68.

SE TRASPASA LOCAL
COMERCIAL "CAN
ALTES". Informes HN-
CAS CABOT. TeI.
63.38.43.

SE NECESITAN
APRENDICES Y OFI-
CIALES de panadería.
Informes: Panificadora
Sollerense. TeI. 63.05.51.

SE ALQUILA LOCAL1 72
m2., en calle Victoria,
50, para negpcio o expo-
sición. Razón: Tejidos
Oliver.

SE BUSCA MUJER para
trabajos en casa. Jorna-
da completa. Libres
sábados y domingos.
Tel.631311

SE TRASPASA bar res-
taurante en el Puerto de
Sóller (Casa Belga).
Informes: Fincas Cabot.
Tel.63.38.43.

VENDO OLIVAR a cinco
minutos de FornaIutx.
Con porche. TeI.
63.01.66.

ESTUDLANTES. SE
ALQUEiA PISO en Pal-
ma. Zona Blanquerna.
Tel.631330,del3al6h.

SE DAN CLASES DE
INGLES para niños de 6
y 7 años. Empiezan el 7
de octubre. También se
dan clases diarias para
adultos. TeI. 632194. Sra.
LeslieHunt.

EXTRAVIADAS 3 PUL-
SERAS DE ORO. Se gra-
tificará devolución. TeI.
633234.

633456

• Un lector preocupat pel mal funcionament del ser-
vei de recollida del fems ens fa arribar una proposta ben
concreta per tal de solucionar el problema: l'eliminació
dels contenidors, i Ia instal.lació de contenidors de major
capacitat només en aquells indrets on no hi passen els
camions que fan Ia recollida. A criteri del nostre comuni-
cant això donaria lloc a un major i millor aprofitament de
les bosses de plàstic: per exemple, només les treurien a
partir de les deu del vespre i no durant el dia.

• Una opinió disconforme amb Ia reforma circulatòria:
"Abans podia anar a ca-nostra amb un minut, i ara en
necessit quasi vint. Endemés, no s'ha solucionat el pro-
blema de Ia Plaça, sinó omplir-la de cotxes i quedar tot
colapsat a les hores punta. Crec que no s'ha aconseguit
res, i és una llàstima que el poble de Sóller hagi d'estar
d'aquestamanera".

• EnB arriba una denúncia anònima escrita dirigida al
Director del Setmanari, que reproduïm literalment i ínte-
gra: "Senzillament per a informar als seus lectors de sa
major il.legalitat urbanística des Port de Sóller. Es tracte
d'un bloc d'apartaments que se construeix devora "Es
Nautilus". Segons es pla d'ordenació s'ha de construir un
20 %, i deixar un 80 % de zona verda, / enllà ho fan tot al
revés; i per afegir cada vegada van pujant més l'alçada
des'edifici".

• El telèfon sona, i un comunicant ens fa arribar Ia
seva denúncia contra l'anunci que el Govern Balear fa
publicar insistentment en Ia premsa, relatiu a Ia restricció
de l'ús d'aigua potable. "No entenc - diu - per què l'anunci
només es publica en català i en castellà, quan els angle-
sos, alemanys, francesos, portuguesos, italians, belgues,
suècs, xinesos, i deméb visitants estrangers tuden més
aigua que elspropisresidentshabituals".

Molta paUa i poc bessó
EsPagès

El nostre gran amic Miquel Jaume, Sahrador del Poble

L'artre dia a Ia nit, va succeir a Ia nostra Ciutat un esdeve-
niment digne d'elogiar, a càrrec del nostre entranyable amic
Miquel Jaume, Regidor de l'Ajuntament de Sóller en repre-
sentació dels detrans del Partit Popular.

Va agafar tres presumptes mini<teHnquents, quan estaven
agafant gasolina d'una moto que no era precisament seva,
sinó del fill d'en Miquel Jaume. Per aquesta primera actuació
Ja queda anomenat SHERIF de Ia nostra Ciutat.

El segon punt va ésser que va caure un infant enmig de
Raça fent-se una genollera, i com que no podia donar passa
en Miquel el va agafar en braços i el va dur primer al Bar Cen-
tral a on hi havia Ia seva mare, i després -encara en braços-
el va dur a Ia Creu Roja perquè el curessin.

Entrevistat en Miquel va llevar importància als fets, esmen-
tant que per ell, com pen Manoto Fraga, "La calle es mía". Per
aquesta segona actuació Ii donem el tftol de Angel de Ia
Guarda d'ovelles del Poble.

La premsa de Ciutat, quan paria de Sólleri

L'attre dia a una informació de les que es fan a Ciutat, i
penso que redactada per algú de Ciutat, es pariava de que el
P.S.O.E. i el P.S.M. estaven estudiant un nou pla de circulació
per suplir al que havien posat en marxa recentment els nos-
tres representants pdföcs, aconsellats -pensem- pel Sr. Sar-
gent de Ia Policia Municipal.

També es va dir que una vegada llest es presentaria al
Pte, i de Ia seva acceptació o no dependia l'entesa del govem
de les nostres Cases de Ia VAa. Aquesta vegada només
votem ésser portaveus de les manifestacions que ens feren
els membres dels respectius partits polítics:

"El que realment vàrem fer va ésser reuninnos per tal
d'intentar estudiar una possible viabflrtat de govem i fer un
anàlisi de Ia situació política actual, a més per part del gaip
convocant -P.S.O.E.- es va pariar també d'una possible
mociódecensuracontraractualBatlle".

ElBatllediuqueelsal.lotetsdeIP.S.M.sóneIsmillors

Conversant l'attre dia a Ia Raça de Ia nostra VaII, el Batlle
em comentava, quasi amb llàgrimes als ulls, que aquests
al.lotets del P.S.M. encara han demostrat ésser els millors.

Com es nota que de moment n'Antoniet pot haver de
menester a qualsevol, Ja que ara fa un parell de mesos que si
a n'el pobre Andreuet Pons Ii hagués pogut fotre una barrada,
nol'havéspensatduesvegades...

Veupopular

Quina és Ia seva opinió sobre Ia premsa
sollericaactual?

Bartomeu FERRÀ BUS-
QUETS. Ex-editorde"Ecos
de Sóller" i ex-lnspector
Provincial de Correus

-Es evident que "Veu de Sóller"
va per amunt perquè, entre
d'attres coses, ofereix una con-
cepció periodística més actua-
litzada. Per attre costat, és posi-
tiu que hi hagui dos setmanaris
al carrer. Ara bé, això va per
tots dos, s'ha d'ampliar l'infor-
mació local, perquè en una
setmana passen moltes coses i
no totes venen reflexades.
També és important mantenir
cada secció a les mateixes pà-
gines, i no que pegui bots, ni
notícies escampades fet que
desorienta al lector. Un altre
apartat molt descuidat, a un i
altre costat, és el tema de les
editorials. Hi ha un caramull de
temes dels que ens agradaria
als lectors tenir l'opinió dels
respectius directors, i no tan
sols al parer dels propis partits
polítics o entitats privades.

Antoni ARBONA COLOM.
Director Hotel Mar-Bell

-Jo diría que actualment, amb
dos setmanaris al carrer, el ciu-
tadà pot gaudir de més àmplia

S >*Afc/*W"-1 «*x ~*-^>* ^ t̂f""%

OL·LER
S AU5 CAMWS RURALS
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informació. Per cert, i pariant
d'una informació apareguda a
les centrals d'un diari de Ciutat,
qualificant al Port de Sóller com
a tercer-mundista, Jo diria que
es passaren una mica. Com a
empresari turístic he de lamen-
tar que tan sols es treguin els
detectes. Es cert que tenim un
problema d'aigües a Ia badía,
però, a quin indret turístic po-
den oferir un tren, un Gaudí, un
Biniaraix, un Barranc, una Fi-
guera, etc.., etc.? Per què just
treim Io negatiu?

GuillemHAUFVALLS.
PintorDecorador

-Hem millorat moltíssim amb

l'aparició de "Veu de Sóller".
Pens que aquesta circumstàn-
cia és doblement positiva,
perquè obliga al "Sóller" a mi
ilorar-se, i així hi podem sor-
tir guanyant tots. Això és evi-
dent.

CatalinaMASDOLS.
Mestressa de casa

-Des de que va sortir al carrer,
a ca-nostra tan sols entra "Veu
de Sóller", una publicació que
ens agrada ferm a tots, perquè
és fresca i ofereix una nova
manera d'informar. Hi ha mas-
sa diferència d'un a l'altre, per
establir una possible compara-
ció.

CARNICERLV Y CHARCUTERLV

CA'N TOM
FORNALUTX

vos i>i;siijA
LNES BOMES FESTES

NUEVA DECORACION
LAME

AMBIENT
OR MUSICA
E AGRADABLE

ABIER TO CADA NOCHE
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Urbanisme

Avui ho decidiràel Consell de Govern de IaCA

Es podria aprovar Ia suspensió deIs
polígons Urbanitzables Programats
prevists en el PIa d'Ordenació

Museude
Ciències

Avui mateix, el Consell de Govern del Govern Balear
podria aprovar l'execució de l'acord adoptat pel Parla-
ment Balear dia 24 de maig, segons el qual se suspenien
els planejaments de tots els polígons Urbanitzables
Programats que en el dia d'avui no tenguessin el PIa Par-
cial definitivament aprovat. Al mateix temps, l'acord pre-
veia també Ia suspensió de tot el sòl de reserva urbana, \
obria un termini d'un mes durant el qual Ia Comunitat Au-
tònoma escoltarà el parer de cada Ajuntament, a fi
d'adoptarunasolucióconjunta.

p.p.

L'adopció d'aquesta resolu-
ció provocaria Ia suspensió de
gairebé tots els polígons urba-
nitzables contemplats en el Ra
General d'Ordenació Urbana de
Sóller, per Ia majoria dels quals
ha estat impossible l'aprovació i
fins i tot Ia presentació del co-
rresponent Ra Parcial.

Així, quedarien suspesos: el
polígon número 1, Can Pati; el
2, Es Campet; el 3, Es Garrígó
a dins Sóller; i el 6, Torrent Ma-
jor (Camp de sa Mar), i els 7 i 8,

Ajuntament

Torre Picada, en el Port. PeI
que fa a les reserves de sòl ur-
bà, quedarien suspesos els dos
polígons Urbanitzables No
Programats: el número 1 de
Sóller, comprès entre el camp
de futbol i Can Custurer, pas-
sant per Les Argiles i fins a La
Capelleta; i el número 2 al Port,
entre La MoIa i La Torre, inclosa
LaCimentera.

Únicament seguirien vigents
els Urbanitzables Programats
números 3 (Can Rullan)
i 9 (Costa de DeIa), que te-
nen els Plans Parcials apro-
vats, i el poligon de serveis.

Aquestes suspensions, de
produir-se, ralentitzar tempo-
ralment les ànsies urbanitzado-
res dels darrers mesos, i per-
metrien al Batle dur endavant Ia
reforma restrictiva del PIa d'Or-
denació que tantes vegades ha
pregonat. En aquest sentit, An-
toni Arbona ha afirmat que té
Ia intenció de proposar al Go-
vem Ia restricció de Ia superfície
dels polígons urbanitzables als
voltants d'aquells nuclis on Ja
existeix un cert volumen d'edifi-
cació, a fi de crear laques" ur-
banes dotades de Ia infraes-
tructurasuficient.

Al mateix temps, Antoni
Arbona afirmà que seguiria
proposant Ia idea d'incrementar
fins al 20% l'aprofitament mig
del sòl urbanitzable dels pobles
de Ia Part Forana, a fi de consti-
tuir una bossa econòmica que
serviria per compensar els
pobles de Ia Serra de Tramun-
tana que veuen restringida Ia
seva capacitat urbanística a
causa de Ia necessitat de pre-
servarelpa/safge.

Eldespatxdel
Secretariésara
delsTments
deBatle

Redacció

Arran del decret firmat pel
Batle en el qual ordenava al
Secretari que traslladàs el seu
despatx a les oficines de Secre-
taria, Ia distribució interna de Ia
segona planta de les Cases de
Ia ViIa ha canviat radicalment.

L'antic despatx del Secretari
ostenta ara un cartell retolat a
mà amb el nom Tinents de Bat-
le". A l'interior només hi ha un
sofà, una taula de treball, sis
cadires de fusta, i dos quadres.

El Secretari té ara el despatx
a una cantonada de les oficines
de Secretaria, tancat amb pa-
rets de fusta prefabricada i amb
dues grans finestres que el fan
visible des de l'exterior. Tots els

A Ia porta de l'antic despatx hi ha ara un cartell distint. En tomar,
hauràdetreballaraunracótancatdeSecretaria.talcomensmostra

tafoto.

objectes i expedients han estat
traslladats a aquesta oficina.

Manuel Pérez Ramos s'in-
corporà al treball el passat di-
vendres, dia primer de setem-
bre, després de disfrutar de va-
cances durant tot el mes

d'agost. No obstant això, només
estigué a l'Ajuntament unes
quantes hores, i després
l'abandonà sense que a l'hora
de redactar aquest article (di-
mecres) hagi tomat comparèi-
xer.

Conferència
sobrela
preservació
dela
florabalear

Jaume Casasnovas

Amb motiu de Ia
lectura de Ia tesi docto-
ral que Josep-Antoni
Rosselló, Biòleg ads-
crit al Departament de
Botànica de Ia Universi-
tat de les Illes Balears,
llegirà el proper dia 12
de setembre, i per tal
de formar part del tri-
bunal, es desplaçarà a
Ciutat J. Esteban
Hernández Bermejo,
Catedràtic de Botànica
de l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyers
Agrònoms de Ia Uni-
versitat de Córdoba, i
Director del Jardí Botà-
nic d'aquella ciutat des
delasevafundació.

Aprofitant aquest
viatge, el President del
Museu Balear de Cièn-
cies Naturals de Sóller
ha convidat l'eminent
botànic a pronunciar
una conferència sota el
títol "Un jardí botànic
per a les Balears. Ele-
ments indispensables
per a Ia conservació i
preservació de Ia flora
balear". La conferència
té com a principal ob-
jectiu el de mentalitzar
els ciutadans en Ia ne-
cessitat de crear jar-
dinsbotànics.

L'acte es celebrarà
en Ia sala noble del
Museu el dia 13 de se-
tembre a les 19 hores.
Hi han estat convidats,
el Vice-rector de Ia
Universitat Balear, el
Departament de Cièn-
cies de Ia Terra, i d'al-
tres personalitats del
món científic, a més de
les autoritats locals.
S'hi espera, igualment,
una nodrida afluència
depúblic.

LAMPARAS-APLIQUES
TODOEN

ILUMINACION

Bartolomé
Pomar

Llunan'78.Tel.630339
SóllerMallorca

HOSTAL FORNALUTX
HABlTAClON Y DESAYUNO

Tranquiloyagradable
C/:Alba,22 - Telefono631997 - FORNALUTX

ANDRES GIL GARAU
GESTOR ADMINISTRATIVO

SUCURSAL GESTORIA DE SOLLER

GESTORUl ADMINISTRATIVA
SEGUROS SOCIALES

ASESORUl FISCAL Y CONTABILIDAD
JerónimoEstades, 4
Entresuelo
Horario de 9 a 14 h.

Avda.Argentina, 18-Entrlo.
TeI. 288612-2886Ì6
PALMA
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CaIIe de sa Mar210 tel: 630930

La nova Directora ocuparà el càrrec interinament per espai de sis mesos

Maria Antònia Colom, nova
Directora local de
l'Institut Social de Ia Marina

Redacció

Des del passat 18 d'agost,
Ia Casa del Mar compta amb
nou Director. Maria Antònia
Colom substitueix a Francisco
Padilla Ortiz, que ha demanat
el trasllat a un poble de Ia pro-
víncia de Madrid després
d'exercir el càrrec durant els
darrersmesos.

Maria Antònia Colom ocu-
parà el lloc de Director de for-
ma interina, al manco fins a Ia
finalització del contracte de
treball, que té una duració ini-
cial de sis mesos. Amb aquest
nomenament, serà Ia quarta
vegada en tres anys que Ia di-

recció de Ia Casa del Mar can-
via de titolar, després de Ia ju-
bilació de Guillem Mayol l'any
1986. Les funcions a realitzar
pel Director de Ia Casa del Mar
estan relacionades amb
l'atenció als treballadors de Ia
mar, en actiu o jubilats, i a les
empreses: documentació, co-
titzacions a Ia Seguretat social,
altes i baixes, i tot el seguit de
paperassa oficial. Endemés, té
Ia responsabilitat d'organitzar
activitats pels jubilats de Ia
mar.

La nova Directora és, al
mateix temps, l'únic Regidor
que el CDS aconseguí cwl.lo-
car a l'Ajuntament en les da-
rreres eleccions municipals.

Bàsquet- SeniorFemení

EmocionantJ. Mariana -
Penya Mallorca (1 a. B)

Mago-89

El dissabte dia 1 ó a les ins-
tal.lacions del Col.legi Sant Vi-
cenç de Paul seran presentats
al públic solleric els jugadors i
tècnics que integraran els
equips d'aquesta temporada,
que seran el següents:

Categories Masculines

Mini-Bàsquet
lnfantilA
lnfantilB
CadetsoJuvenils

Categories Femenines

Infantils
Cadets
JuvenilsiSeniors

Definitivament seran nou els
equips inscrits, degut a manca
de tècnics per fer-se càrrec
dels altres, entre ells Mini-Bàs-
quet Femeni.

Per tal de que l'acte de pre-
sentació tingui verdadera arrel i
esdevengui l'opertura oficial de
Ia temporada l'únic equip feme-
ní de PRIMERA DIVISIO que te-
nim a les Balears hi prendrà

part.
Aquest acte es desenvolu-

parà segurament amb el se-
güentprograma:

18'- hores: Partit Juvenils
Femenins: P. Mallorca-J. Maria-
na.

19'15 hores: Presentació
equips del J. Mariana.

19'45 hores: Partit Senior
Femení entre P. Madridista i el
J. Mariana.

El J. Mariana participarà en
el Trofeu "Hermanas Rullàn"

Abans de començar Ia lliga
Ia Federació Balear organitza
anualment el Trofeu "Hermanas
Rullàn", que quasi bé és el més
antic i més valorat del món del
bàsquetfemení.

Aquest any al participar-hi
els millors equips de Ia catego-
ria Senior Femení de Ia tempo-
rada 1988/89, hi pendrà part el
J. Mariana, juntament amb l'Es-
panyol i el Bons Aires de Palma
iPuigpunyent.

El Trofeu es disputarà a
Palma els dies 29 í 30 de Se-
tembre, i el dia un d'octubre.

La Lliga començarà el se-
güent diumenge, dia set d'oc-
tubre.




