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Carreteres Ajuntament

Djmarts que ve comencen les obres
d'acc ?s al túnel de Sóller

^j_A*iA

Les obres començaran a Ui
baodadePalma,i
consistiran on ta desviac;o
de ta carretera actual, tal
comespotobservarenel
plànol.

P.P.

Ano ser que surtin impedi-
ments de darreríssfrna hora, el
proper dimarts dia 10 d'octubre
començaran les obres d'accés
al túnel de Sóller. Aquesta data
hauria estat comunicada al Go-
vem Autònom per part del con-
cessiorari Antoni Cuart aques-
ta mateixa setmana. Veu de
Sc4ler" ha intentat contactar
amb el sr. Cuart per tal de con-
firmar Ia notícia, però no ha es-
tat possible Ja que, segons les
persones que han contestat les
nostres telefonades, es troba
de viatge fins dilluns que
ve.

No or3stant això, Gabriel
Lesenne, Secretari General de
Carreteres de Ia Conselleria
d'Obres Públiques, ens ha con-
firmat que les obres s'iniciaran
pròximament, d'acord amb el
projecte primitiu presentat pel
concessionari i una vegada re-
butjat el canvi d'ubicació de Ia
boca del túnel a Ia banda de

Bunyola. Finalment, Ia boca sud
estarà situada a Ia primera volta
del CoII de Sóller, entre les ca-
ses d'Atfàbia i de Can Isem.

A Ia part de Sóller, es farà
també una desviació de Ia ca-
rretera una mica abans del
Pont den VaIIs, que passarà
pel talús del tren, de manera
que el torrentó quedarà entre Ia
carretera actual i Ia d'accés al
túnel. La boca nord estarà si-
tuada a continuació de Ia prime-
ravo#adelColl.

Obresd'accés

Precisament aquell indret
és el lloc elegit per començar
les obres, que consistiran ini-
cialment en Ia desviació de Ia
carretera actual cap a l'esque-
rra en Ia direcció Palma-Sóller, a
l'attura del restaurant Ses Por-
xeres, a fi d'obtenir a continua-
ció una gran esplanada apte
per realitzar maniobres de ve-
hicles i per depositar els mate-
rials procedents de l'excavació.

Només per unes hores

La regidora d'UM, Uucia Oliver,
es passa al Grup Independent

El passat divendres, 29 de setembre, saltava Ia notícia
en medis polítics: Ia regidora d'UM Llucia Oliver CoII,
que havia pres possessió del càrrec fa un mes, en
substitució de Ia vacant deixada per Josep Mora, re-
nunciava a pertànyer al grup municipal d'UM i s'inte-
grava en el Grup Independent. En conseqüència, Llu-
cia Oliver presentà una instància en aquest sentit, fir-
mada de mà pròpia, en el registre general de l'Ajunta-
mentelmateixdia.

Jaume Casasnovas

Urbanisme

ApeticiódeIPSOE

Un topògraf detecta un excessiu volum edificat a l'Hotel Marbell
PlàcidPérez

A petició del PSOE, un to-
pògraf del CoUegi Oficial
d'Enginyers Tècnics en topo-
grafia de Catalunya i Balears
ha realitzat mesures analògi-
ques que demostren que les
instal·lacions de l'Hotel Marbell
ocupen un volum superior a
l'autoritzat en el Ra d'Ordena-
ció, en funció del solar que

disposa. En conseqüència, el
PSOE considera que els pro-
motors de les obres efectua-
des dos anys enrere han co-
mès greus irregularitats urba-
nístiques. Un dels propietaris
de l'Hotel en qüestió és el Bat-
leAntoniArbona.

En les conclusions, el to-
pògraf assegura que Ia super-
fície totaT de Ia parcel.la ocu-
pada per les instal·lacions de
l'hotel és de 3.080 m2., dels

quals només 2.403 són urba-
nitzables i, d'aquests, 1.064
m2. estan ocupats pels dos
blocs de l'hotel. Per contra, el
volum edificat seria d'uns
8.800 m3., tot i que el sistema
utilitzat en els càlculs pot haver
introduit alguns errors, tal com
admetl'autor.

Sigui així com sigui, el
PSOE considera que l'informe
tècnic dóna matèria suficient
per incoar el corresponent

expedient d'infracció urbanísti-
ca i d'iniciar altres accions le-
gals, incloses les penals, contra
l'entitat "Hotel Marbell, S.A.". En
conseqüència, aquesta mateixa
setmana el PSOE ha presentat
Ia pertinent denúncia al Consell
Insular i al Jutjat, a Ia vegada
que sol.licitaven Ia inclusió de
l'informe esmentat en l'expe-
dient d'infracció urbanística
obert a l'Ajuntament de Sóller el
4 de setembre passat.

Aquest canvi d'actitud de Ia
regidora obria novament Ia pos-
sibilitat d'una moció de censura
contra el Batle Antoni Arbona,
Ja que els vots dels regidors del
Grup Independent i del PSOE
superaven així el mínim neces-
sao'per a que Ia moció triomfàs.

No obstant això, les coses
tornaren al seu lloc el dia se-
güent, dissabte, quan Ia matei-
xa regidora registrava una nova
instància segons Ia qual "habia
reflexionado Ia decisión adop-
tada de intregarme en el Grupo
Municipal Mixto de este Ayun-
tamiento de Sóller", \ comunica-
va Ia seva decissió de deixar
sense efecte Ia instància del dia
anterior "y reintegrarme de for-
ma total, plena y absoluta en el
Grupo Municipal de Unió
Mallorquina".

Les accions que se succeï-
ren entre una i altra instància
són difícils de reconstruir. El
mateix divendres capvespre, es
rebé una telefonada a Ia nostra
redacció, mitjançant Ia qual
Llucia Oliver ens comunicà, vi-
siblement afectada, que conti-
nuava a les files d'UM; decissió
corroborada igualment per An-
toni Arbona. Al mateix temps,
el Batle i els representants 'del
Grup Independent intercanvia-
ven acusacions mútuas d'haver
presionat i coaccionat amb

amenaces Ia llibertat de decis-
siódeLluciaOIiver.

El Batle, a més, anuncià que
sol.licitaria del Parlament Autò-
nom una investigació dels fets, i
que convocaria una roda de
premsa, juntament amb altres
partits, per denunciar les coac-
cions exercides contra Ia regi-
doradelseuGrup.

Esports Política

Vibrant triomf del C.F. Sóller sobre
PimbatutPortmany(2-0).

T.0.

Dos gols
d'Amengual
acabaren amb Ia
imbatibilitat d'un
Portmany que ho
intentà, però no
pogué rompre Ia
fortalesa defensi-
va d'un Sóller
que jugà molt in-
teligentment.
Cinc punts en els
darrers tres par-
tits assenyalen Ia
recuperació de
l'equip de Ia VaII, que diumenge
es desplaça a Lloseta (16,30)
per disputar un partit arbitrat
per Carríó Mas, d'Artà. Possibi-
litats per un Sóller en bon mo-

ment dejoc i de moral.
En ATLETISME, a destacar

Ia confirmada fusió entre els
clubs Hermes de Ciutat i el
Circulo Sollerense cosa que

constitueix una nova d'especial
trascendència per al futur del
simpàtic club dels xiclets.

(PaQ. esportives)

Jornada detreball dels parlamentaris socialistes
i sopar de germanor amb els companys sollerics

Dijous, divendres i dissabte de Ia setmana
passada, els diputats que integren el Grup
Socialista en el Parlament de les Illes Balears
celebraren unes Jornades de treball per tal de
preparar el nou període de sessions que co-
mençaaquestmesd'octubre.

El divendresv vespre, els pariamentaris
compartiren un sopar amb els afiliats i simpa-
titzants, al qual assistí el President de les
Corts espanyoles, el mallorquí d'origen solleric
Fèlix Pons, qui pronuncià un mítin.

(Planes centrals)
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Sant Prim i Felicià de Besalú,
màrtirs.
Demà, La Mare de Déu del
Roser.
Diumenge, Sant Bn'gida, viu-
da. SantaReparada, martir.

COSTUMARI

Conta Ia tradició que
uns missioners que porta-
ven els cossos dels Sants
Prim i Felicia, en arribar a
Maià, molt vora de Besalú
(Girona), es van adormir, i
quan van despertar-se, es
van trobar que allá mateix
havia nascut una font
d'aigua, molt fresca y
saborosa, de gran virtut
per a guarir tota mena de
mals. En aquell mateix lloc
fou aixecada una capelleta,
o foren dispositades les
relíquies, les quals van
gaudir de molta veneració.

Sorteig d'ahir dijous,
dia5deOctubre

1 2 5
16 33 49
-Comp. 12-

Dijous,5-octubre 69.262

Dimecres,4-octubre.. 70.576

Dimarts,3-octubre.....40.222

Duluns,2-octubre 42.109
Divendres, 29 • setembre
40.705 (Serie 087)

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Resum Mensual
»^ <>j

COLL DE
MARQUES/ JT^

B)I. ^BINIROSSI
í?

SA
VINYASSA

A>BINIARAIX

Mapa de pluges del mes de setembre

TEMPERATURES:
Màxima del mes: 28'8 dia 18
Minima del mes: 13'6 dla 12

EIs primers deu dies de setembre foren mort humits en
quan a pluges i tot fein pensar que enguany seria en bon
any de esclata-sangs, però malauradament el temps no ha
acompanyat, i si va començar molt humrt ha acabat ben
sec.

En quant a les temperatures, les màximes se mantenen
estables i les mínimes se'n van cap avall, arribant quasi els
deu graus. Això vd dir que els vespres Ja es necessesari un
bon tapament al llit i, si sortiu, convé agafar un bonjarsei.

Per aquest cap de setmana hi ha símptomes de canvi,
però al'hora de redactar aquesta crònica (dimecres vespre).

JoanPuigserver

ACTES CULTURALS

^CONCERT de flauta i guitarra a càrrec de Chartes

Zebley i Pere Fiol. A Son Marroig, a les 17,30 hs. de
l'horabaixa, demà dissabte dia7.

^•CONCERT de cant i piano a càrrec de Joan i Manel

Cabero. Dissabte dia 7 a l'església Parroquial de
Bunyda,ales20,15hs.

^•Desfilada de moda infantil, amb roba de Gent

Menuda. Diumenge dia 8 a Can Dulce a les 6 de
l'horabaixa. A benefici del Centre cultural Can Dulce.

^•Excursió: Volta al Puig Roig. Sortida en autocar de

Sóller, de Ia Plaça Constitució a les 7,30 del matí.
Dillunsdia9.

Horaris de
l'Euca

H

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

les celebracions de
ristia dominical
orari d'hivern

DISSABTE

191OO
19'30
2O1OO

19'OO
19'OO
19'OO
19'OO
18'30

DIUMENGE

8'30 10'OO
18'OO

18.30
9'OO

19'OO
19'OO
19'OO

9'OO 12'00 20'OO
17'OO

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCAirestede
l'Estat

Espanyol:4.000Rs.
Extranger:6.500Rs.

Serveide
benzinera

Diesfaners
de6a22hores

Diumengesifestius:
TANCAT
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Ca'nPereUuc.
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REGISTRE CIVIL

SOLLER

NElXEMENTS
• Maria, filla d'Antoni-Vicenç Marqurs Ensenat i de Cata-

Iina-Magdalena Morell Valent. Nascuda el 18 de
setembre.

• Elena, filla de Manuel Bautista GiI i de Franciscà Miró
CoII. Nascudael29desetembre.

DEFUNCIONS
• Miguel Company Campins. Mort el 25 de seteimbre,

als85anys.
• Juan Bautista Rullan Castaner. Mort el 28 de setem-

bre,als54anys.
• Vicenta Jou Ortiz. Morta el 30 de setembre, als 70

anys.
• Catalina Serra Colom. Morta el 2 d'octubre, als 81

anys.

DEIA

DEFUNCONS
• Pere-Antoni Ripoll Ripoll. Mort el primer d'octubre, als

82anys.

BODASDEPLATA
El pasado sábado celebraron sus Bodas de Plata el

matrimonb soHeric, formado por Miguel Ramón Morell y Mar-
garita Pomar Garau.

Con motivos del 25 aniversario de su unión matrimonial,
se dieron cita en Ia iglesia de los sagrados corazones para
celebrar Ia eucaristía. AJ finalizar Ia ceremonia, Ia pareja y los
familiares y amigos, se reunieron en el restaurante Marivent y
cetebrartodosjuntoselevento.

La pareja a finales de este mes, emprenderán viaje de
luna de miel a Canarias para disfrutar de aquellos parajes y
recordar Ia etemajuventud de Ia que disfrutan.

Reciban nuestra enhorabuena y que las de oro sean con
tanta felicidad y salud.

NAIXEMENT
Día 2 d'aquest mes que acabam de començar nas-

qué a Ia nostra vall i a Ia seu de Ia família Benet Oliver i
Margarida Noguera, l'infant Benet Francesc que en
aquests moments és el màxim goig de tots. Desitjam que
sempresiguiaixí.

DEFUNCIO
Ha fallecido en Bélgica -Bruselas- Pierre Smekens, Juez

Jubilado relacionado intimamente con Ia familia Fuster
Garau, con los cuales les une una fuerte amistad. Reciban
nuestra más sincera condolencia Ia familia Smekens y a sus
amigosdeSóller.

• SOPA DE POSSESSIONS •
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Cercau set noms de possessions de Ia nostra comarca. Se llegeixen
d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra, de dalt a baix, de baix a dalt, i
en diagonal, a l'indret i a l'enrevés. En acabar, amb les lletres restants, se
podrà llegir un dit que fa referència a aquesta època de l'any.

Solucions a la SOPA DE BOLETS del r limero anterior
Pixacà, xampinyó - fraret - picomell - blava -

cogoma - bolet - gírgola

Serveis

AjuntarwntdeSóter 63020V0204
CtaaMunapactìPort 630101
AjurtonentdeFomaMx 631901
AjuntanentdeDeià 639077
JutjatdeSóter 630348
Notana 632611
Rectoria 630602

PotóaMunwpal 630200
PotoaMuncipaHJrgències 633721
GuWaCMl 630203
Bombers 632500

UnitatSanito 633011
CreuRoja 630845
MetjedeGuardB(AvBos) 633721

Mercat 630231
Esccnador 630561
Cementt 631429
ResidencfrHospo 630777
Depuradora 630842
Cotreus 631191
BGas',s.a 630128
ServaFunerari 630805
BGas's.a(averias) 630198
tlGas's.a.GJrgèroes) 631108
LocutoriBriarax 630017
ObresdePort 633316^9

AS.C.P.(Ca'nDute) 632421
CfcuoSoterense 631206
LaUntín^aBooguetf 630163
DefensoraSoterense 631556

FerrocartdeSófer 630130
Qa3arcosAzutes' 630170
CaTramontara' 632061
POTdaTaxèrEsPort 631384
ParadaTaré-Soter 630571
ParadaTaasSaToTO 631379
AutocarsUompart 202125
AutocafsSdter 632821
AutocasRepfc 630567

Mn*SMr06,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
&*rfl**06,45-09,15-11,50-
14,10-18^0.

SdfcrArt05,55-07,00-06,00-09,00
-09,30-10,00-10,30-11,00-11,X-
12,X-12,30-13,00-14,00-15,flO-
15,30-1600-16,30-1700-17,30-
17,55-18,30-19,X-20,00-20,45-
(21,OODunengesiFestius).
fla*ASfar06,20-07,30-06,25-09,30
-10,00-10,30-11,00-11,30-12,00-
12,30-13,00-13#-14,30-15,30-
16,00-16,30-17,00-17,30-17,55-
18,30-19,00-19,30-2020-21,10-
(20,30i21,20DurengesiFestus).

MM·MHMMl·lNMl·
flBff*Safcfi07,3r/-10,00-12,00-
-15,00-19,00
PortdeSo*x4eia-
VaHemossí-Patoí:
07,30-09,30--14,X-16,00*-17,X.
MHbMMtfwO&15*-10,45-
12,45'-15,45-19,45.
M*-K*fcmMMJMw,Oe,00-
10,00--15,00-16,30--18,00.

(') Es suprimebc ete diumenges i I
«us.

5ahrAMfeA*Mf*09,00.
Art*ttfeWtor*A*nfo09,30.
ft>rt*POfcnpi-Safcr16.00

BARQUES

P<MdeS<*er-SaCabbn:
10,00-15,00.
SaCak*xa-PortdeSater.
12,00-16,45.

MACMD
JARDIAGU

A l'Ajuntament (Potoa Munopal) vos indi-
caranbfarmaciaa
bqudvnpodeudH0r.

Veu de SóUer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIOPERSONAL

DE18A20HORES
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Aires Sollerícs

SopardelXXè.
Aniversari

EIs actuals membres de
l'agrupació folklòrica Aires
Sollerícs organitzen un sopar
de germanor per compartir
uns moments de record i de
bulla amb els familiars i ex-
membres de l'agrupació, a fi
d'agafar forces per continuar
Ia tasca cultural que des
de fa dues dècades duen a
terme.

El sopar es farà el dia 21
d'octubre al restaurant "Es
Canyís", a les 21 h. El preu del
tiquetesde2.200ptes.

EIs interessats en assis-
tir-hi poden recollir el tiquet a
Can Dulce (de 17 a 21 h.), a
l'Estanc de Plaça o a Ia joieria
Clàssic (TeI. 63.24.21,
63.01.95,i63.24.11),abansdel
16d'octubre.

L'organització prega que si
algun ex- membre del grup no
ha rebut encara Ia participa-
cio,lisiacomunicat.

TerceraEdad

Museude Ciències Obres

L'Escola de Margers treballa al Jardí Botànic
M.l.

Des de fa vàries setmanes,
els estudiants de l'Escola de
Margers de Mallorca ¡ els seus
mestres són al Museu de
Ciències, on realitzen part del
programa previst per aquest
any1989.

Les tasques a realitzar
pels margers en el Jardí Botà-
nic del Camp den Prohom són
quatre:
• Aixecar els marges de

Ia zona que envolta Ia casa,
on hi haurà marjades sembra-
des de plantes de Ia flora ba-
lear.

• Arreglar i refer les esca-
lonades que van des de Ia
part posterior de Ia casa fins
als planters del costat de Ia
carretera nova.

• Reproduir dues copes
de pedra com les que hi ha a

Encara que sigui un treball feixuc, les al.lotes s'han integrat
perfectamental'Escola de Margers.

Ia barrera del llargcaminal, per
posar-les a les columnes de
davant Ia porta principal de Ia
casa.

% Amb el mateix mètode
de treball, els margers cons-
truiran cinc bancs de pedra,
dos que es situaran davant Ia

casa i tres a Ia part posterior.
Per dur a terme aquestes

feines, els margers s'organit-
zen en grups de treball per
torns: el picat de Ia pedra el
fan als locals deJ'Escola, i Ia
feina dels marges en el ma-
teixjardí.

Blocsdepedra

Per Ia seva part, l'Associa-
ció del Museu va sol.licrtar a
l'empresa minera mallorquina
Lignitos, S.A. Ia pedra ne-
cessària per poder construir
els bancs i les copes; és a dir,
cinc culs de bloc que es con-
vertiren en copes, i dos blocs
que seran transformats en co-
pes de pedra. Aquesta em-
presa ha concedit el material
al Museu de Ciències de for-
ma gratuïta, i està interessada
en seguir col.laborant amb al-
tres projectes del Museu.

Economia Carrers

Restauradala
voladadeles
CasesdelaVila

j.p.

Dimarts d'aquesta setmana fina-
litzaren les ob'res de reforça-
ment de Ia volada de les Cases
de Ia ViIa, que perillaven des-
plomar-se sobre l'acera de l'
avinguda Jeroni Estades.. Les
obres han durat aproximada-
ment un mes i mig, i han consis-
tit en Ia instal.lació d'uns anclat-
ges que uneixen tot el voladís
de fusta de l'edifici amb l'anell
de formigó de l'estructura prin-
cipal.

Les obres han estat realit-
zades per l'empresa Construc-
cions Puigserver i, segons el
pressupost previst, el seu cost
ascendeix a quasi un milió i mig
de ptes., que seran abonades
en part pel Govem Autònom i
en part pel propi Ajuntament.

Bunolada por "les Verges"
J.S.

Como todos los años, el dia de
"les Verges" habrá buñolada
patrocinada por "Sa Nostra",
Caja de Baleares. No faltarán
el vino dulce ni los refrescos,
para seguir Ia antigua tradición
mallorquina que todos cono-
cemos y vivimos bien, aunque
a nuestra edad ya quedan po-
cosvírgenes...

Así que habrá fiesta por
todo Io arto y a to grande.

Subida a Sa Capelleta

Por otra parte, se está or-
ganizando una romería a "Sa
Capelleta", Monasterio de Ntra.
Sra. del Olivar, para úrtimos de
mes.

No fartará Ia paella cam-
pestre, que difícilmente será
superada por Ia que el pasado
año elaboró Juan Ferragut
Más adelante se informará del
día exacto de Ia celebración, si
el tiempo y Ia voluntad de Ia
empresa no Io impiden...

Seminari de Ia CAEB suspès
per manca de matrícula

j.p.

El departament de Formació
de Ia Confederació d'Associa-
cions Empresarials de Balears
(CAEB) ha organitzat durant els
dies 18 a 26 de setembre un se-
minari sobre "La nueva Ley de
Sociedades Anónimas y Limita-
das" i Nuevos impuestos sobre Ia
Renta y el Patrimonio", en ses-
sions de cinc hores cada una.

El cicle s'imparteix mitjançant

professors especialitzats de
í'empresa auditora Arthur Ander-
sen.

El seminari s'havia de celebrar
a Sóller el passat dimarts, dia 26,
però hagué de ser suspès per
manca de matrícula. Només tres
dels empresaris sollerics s'havien
interessat per aquest curset.

A més de Sóller, el seminari
s'havia de celebrar a Ciutat,
Campos, Llucmajor, Inca, Alcúdia,
Manacor, Sa Pobla, Peguera, Ei-
vissa, Maó i Ciutadella.

EIs veïns netegen el carrer
deSantAntoni

Redacció

Dissabte passat, durant
l'horabaixa, dos veïns del ca-
rreró dels Fideus, oficialment
conegut com a carrer de Sant
Antoni, netejaren el seu ca-
rrer. Uevaren les males herbes
que hevien nascut pels racons
i entre les juntes de l'empedrat
i, a Ia vegada, recolliren el
fems, papers, plàstics i attres
brutors que hi havia des del

carrer Nou fins al de Cristòfol
Piza.

Tot plegat, ompliren més
d'una dotzena de bosses, i
enyoraren l'època que les do-
nes de Ia casa feien aqueixes
feines i quan els veïns del ca-
rrer es preocupaven de Ia ne-
teja del seu bocí. Així, tots
contribuïen a Ia neteja pública i
eren conscients del que això
representava: fins i tot millora-
va l'educació civica dels ciuta-
dans.

VENCPIS.
DUES

HABITACIONS

TeL 63.30.38

Talleres Tofol Martí
ServicioOficial

Ctra. Desvío Palma, Puerto Sóller, s/n.
Teléfono 631931 07100 SOLLER (Baleares)

EXPRESIÓN DE GRATTTUD
La familia de José Pastor Escalas

fallecido el 29 de septiembre de 1989
enSoller,alaedaddel8anos,

desea expresar su profundo agradecimiento por las muchas manifestaciones de
condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento.

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

JoséPastorEscalas
que falleció el día 29 de Septiembre de 1989, a Ia edad de 18 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y Ia Bendición Apostólica

E.P.D.

Sus apenados: Padres, Bernardo Pastor Morell y Ana Escalas Muntaner; hermano, Bartolomé
Pastor Escalas;abuela materna, Margarita Muntaner Mayrata; padrino Bartolomé Escalas Mun-
taner; tías, Antonia, Margarita, Magdalena Escalas Muntaner; tíos políticos, Antonio Gallego, Ma-
ría Castañec, Guillermo Gallego y Bartolomé Mas; primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican Ie tengan presente en sus oracio-
nes.

Domicilio en Sóller: C/. del Mar - Ca'nTes.

HERMANOS BERNAT
SERVICIO OPEL

Cl. Reverendo Miguel
flosselló, n.3 3
Tel.63 12 55
Sóller

ESPARDENYERIA
COLOM

Nou surtit de sabates
d'hivernperatots

C/.Paloun'14

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Magdalena Cabezuelo Ballesteros
que falteció en Jenave (Jaén) el día 28 de setiembre de 1989, a Ia edad de 87 afios,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y Ia Bendición Apostólica

E.P.D.

Sus apenados hijos: Diego Martínez Cabezuelo, Bernardina, Miguel, Aniceta, Fabián y Ra-
mona; hijos políticos, Engracia Blázquez, Félix Rodríguez, Josefa Muñoz, Andrés Jiménez, Vi-
centa Plaza y Juan Sastre y demás familia, presentes y ausentes, participan a sus amistades
tan sensible pérdida, les suplican les tengan presente en sus oraciones y asistan a Ia misa en el
Convento el sábado día 7 del comente.

l.800initoloCkXMS
KENALLT,.u_*-

HERMANOS PALOU S.A.
AGENCIA RENAULT
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Música Mostra InternacíonalFolklòríca

EIPSMdwnMWtoretiradahvMdiatadelparaHamps

El PSM denuncia un
parallamps radiactiu

Redacció

El passat 14 de Setembre,
l'Agrupactó Local del PSM, mit-
jançant el seu portaveu, s'adre-
çà al Batle de Sóller per tal de
que prengués les mesures
oportunes per exigir de Ia Dele-
gació del Ministeri d'Educació i
Ciència, Ia retirada, inmediata
del parallamps radioactiu de
l'Institut de FP "Joan Miró".

Per fer aquesta solJjcitud, el
PSM se fonamentà en el Reial
Decret 1428/86 de 13 de Juny,
en el qual es prohibeix l'ús de
radioelements en Ia fabricació

de parallamps a l'igual que Ia
seva importació i instal·lació.

El mateix R.D. assenyala
que Ia presència d'una instal.la-
ció d'aquest tipus incrementa el
risc de contaminació radioacti-
va.

El PSM igualment ha infor-
mat a les associacions de pares
d'alumnes, claustres de profes-
sors, delegats d'alumnes i per-
sonal subartem dels Instituts de
FP i de BUP; així com al Cd.legi
Públic "Es Puig", amb l'objecte
de donar compte de Ia perillosi-
tat de l'esmentat parallamps i
instar-los a prendre les mesures
que creguin oportunes.

El Col.lectiu per Ia Pau edita
un número més de Ia seva revista

G.M.

El Col.tectiu per Ia Pau i
Ia No-Viotència acaba d'edi-
tar un número més de Ia re-
vista Objectiu:la Pau que
correspon a Ia tardor 89. En
ella, Ia Presentació, passa
revista als temes d'actualitat
internacional, nacional i k>
cal. Respecte a l'actualitat
sollerica ens parien del mal
estat de l'Estactó Tetegràfica
de Muleta, de Ia possible
devolució de Ia Base del
Port, de tes darreres festes
de Sant Bartomeu i dels
problemes que afecten el
nostre Ajuntament.

Activitats

En el Resum d'Activi-
tats dediquen part de Ia se-
va pàgina a comentar Ia visi-
ta feta el dia de Sant Joan al
Monestir de Santa Caterina,
llamentant l'estat 'en que
es troba i acusant el Minis-
teri del Defensa de Ia des-
trossa a aquest conjunt his-
tòric.

Un seguit d'articles, crò-
niques i reflexbns sobre Ia
guerra i Ia pau, el nord i el
sud, el servei militar, l'urba-
nisme, l'objecció fiscal, etc.
completen aquesta revista
l'objectiu de Ia qual és Ia
Pau.

Migcentenar
d'infantsa
l'Escolade
Música

Maria lgnacia

El mes d'octubre
començaren les classes
de música a l'escola de
Can Dulce. Fins ara són
uns 50 els nins que
s'han apuntat, i una
quinze són de nova ma-
trícula.

Dilluns que ve a les
18 hs., hi havé Ia presen-
tació del curs, on els pro-
fessors explicaren als
pares les característi-
ques del método que uti-
litzaran per ensenyar a
llegirmúsica.

Classesicoral

Les classes es con-
centraran els dimarts i di-
jous, i també Ia coral
tendrà els assaigs un
d'aquestsdies.

A partir d'una certa
edat, el nins podran
aprendre un dels instru-
ments que l'escola ofe-
reix: violí, piano, guitarra,
flauta,saxo...

També els majors
podran rebre classes i
assistir a les activitats
extres que organitzarà el
claustre de professors
durant el curs: audicions,
concerts pedagògics o
concertsd'alumnes.

Noumobiliari

A més de les nove-
tats educatives que
anunciàrem a final del
curs passat, ara n'hi ha
una material: L'Escola de
Música ha aconseguit
mobiliari que suplirà el
que l'any passat utilitza-
va d'una manera provi-
sional.

Taules i cadires de
braç ompliran les aules
de música i altres sales
de Can Dulce. Aíxí nins i
professors estaran més
còmodes i això contribui-
rà al bon desenvolupa-
mentdeclasses.

Ja està en marxa Ia desena edició
El passat dilluns va que-

dar constituïda Ia junta de Ia
Mostra Internacional Folklòri-
ca, que serà Ia responsable
d'organitzar Ia desena edició
a celebrarl'any que ve.

La junta quedà formada
per:

President: Joan Puig-
server.

Secretaria de Relacions
culturals: Miquel A. Pons i
Margarida Puig.

Secretaria de Relacions
públiques: Antònia Dolç

Tresoreria: Miquel Esta-
reHaa.

Coordinació tècnica: Jo-
sepBauca

Responsable de ptotocol:
lsabelAlcover

Responsable d'actes

públics: Bartomeu Cam-
pins.

Folklore: Aires Sollerics
Premsa: Felip March.
Decoració: Bartomeu

Sampol.
Fotografia: Guillem De-

yà
Tècnic electricitat Ignasi

Cerdà
Infraestructura d'allotja-

ment: Charo Lópóiez, An-
tònia Alberti, Esperança
Jaume, Josep Bibiloni,
Maite Rubk) i Bartomeu
Ramon.

Infraestructura d'actes
públics: Jaume Casasno-
vas, Joan Barceló i Pere
Moreno.

Transports: Miquel A.
Mayol.

Estateconòmic

Una vegada constituïda
Ia junta, es donà compte de
l'estat econòmic, que pre-
senta una clara tendència a
rebaixar el deute de 4,5 mi-
lions de pesetes, gràcies a
l'esforç i constància de l'or-
ganització, i sempre que l'
Ajuntament compleixi el
compromís econòmic que
adquirí en el seu moment
amblajunta.

Es resaltà també Ia im-
portància de l'ajut rebut de
"Sa Nostra", amb un milió de
pessetes, sense oblidar Ia
important col.laboració
d'empreses, comerços, es-
tabliments i particulars solte-
rics.

LaMostraIntemacionalFolklòricanos'hac atenguary,perotasevacontinurtatestaassegurada

Grup Excursionista Solleríc

L'excursió a Ia Granja, tot un éxit
J.A. Estades de Montcaire

Cent quinze persones -en-
tre homes i dones- prengueren
part, diumenge passat a l'ex-
cursió a Ia Granja d'Espories
organitzada per l'Aplec Sdleric
d'Excursionisme que dirigeix
Antoni Castanyer CoII, solleric, i
Antoni Mayol, de Fomalutx.

A les vuit del mati dos con-
fortables autocars sortiren, de Ia
Raça d'Espanya, cap a Vallde-
mossa on, després de breu es-
tació, es continuà fins a Can

Pastilla.
Ací, a les dotze i mitja, en

els salons del bell i conegut
Restaurant Brasilia, tingué lloc
el dinar de companyerisme
acostumat. No cal dir que to-
thom quedà, un cop rnés, con-
tent i satisfet de les atencions
rebudes per Ia direcció i el per-
sonal d'aquest establiment. En
tot moment regnà bon humor i
alegria.

La visita a Ia Granja d'Espor-
lestinguélloc el capvespre.

L'antic casal senyorial dels
monjos del Cister, dels Vides,

dels Fortunys -propietat ac-
tualment del nostre conciutadà
Cristofd Seguí Colom- ens fou
contat i explicat, amb tota mena
de detalls per un artre solleric
de pro com és Salvador Sanç
Ripoll, directorde l'establiment.

Tothom quedà merevellat
de Ia passejada pels jardins i
salons del Palau esporiarí.

Després de savorir -con allà
és costum- uns bunyols, amb
mèl o amb sucre, es feu el re-
tom a Sóller, cap a les sis de
l'horabaixa, amb nova estació a
Valldemossa.

GRAN DESFILADA
DE MODA INFANTIL

Diumenge día 8 a les 18,00 horas

CAN DULCE
A BENEFICIDEL CENTRE

Peluquería MAGARITA
"UNISEX"

Comunica a sus clientes
HORARIOINVIERNO: 9 a 12 -15 a 18
--Jelf.430742-C/SanJuon22

E^1uTaCZ1RE5

hOMP4RT

INVIERNO

LlNEA: PALMA
Pto DE SOLLER

DeI 1 deOctubreal31 deMarzo
Palma-Valldemosa-Deià-Puerto Soller: 7,30* - 10 - 12* - 15 - 19
Deià-Puerto Sóller: 8,15* - 10,45 - 12,46* - 15,45 - 19,45
Puerto Sóller-Deià-Valldemosa^alma: 7,30 - 9,30* - 14,30 - 16* -17,30
Deià-Valldemosa-Palma: 8 - 10* -15 - 16,30* -18

(*) Se suprime los domingos y festivos

TRANSPORTES
ECONOMICOS

FurgonetaRENAULT
Horasconvenidas

Telefono63 18 ¡0
(Fornalutx)

estaurante

~H3***~~~ï&^**tf**+*~t*r»tt

li
C/.SanBartoIome,30 TeIéf.631590

07I09FORNALUTX(MaUorca) ^

LOMILLOR
PERNOPASSAR

FREDESUNA
BONA

NORUEGA
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VEU DEL LECTOR

Nota informativa de Ia comissió
defestesdel'Horta

Editorial

Encara que, com haviem
informat Ja en aquest set-
manari, Ia Comissió de Fes-
tes de l'Horta no volia entrar
en més polèmica amb el cas
referent als incidents que es
varen produir en el transcurs
de les festes del passat mes
de juliol, ens hem vist en
l'obligació de fer-ho, donada
Ia actuació del Sr. Soler, Ja
que, com tant acertadament
ell va dir a una de les seves

declaracions, el fet estava
en mans de Ia justícia que
era en definitiva, Ia que ha-
via de decidir i donar Ia
raó al qui Ia tenia. Idò bé,
així ha estat i en el trans-
curs del juici celebrat el dia
8 de septembre passat,
Ia sentència va esser con-
denatoria pel Sr. Soler i el
seufill.

La nostra intenció era
deixar les coaes com estan,

perquè el veredicte era prou
decisiu, però el Sr. Soler ha
fet una apelació i això és Io
que ens ha decidit a publicar
aquesta nota i constatar que
les possibles i posterior
repercussions que aquest
recurs pugui provocar, no
hauran estat cercades per Ia
nostrapart.

Comissió de Festes de
L'Hoffa.

El bilingüisme com a estafa (2)
La conflictiva del bilin-

güisme es manifesta tam-
bé en el tema de Ia immi-
gració espanyola al nostre
país, i crec que per dues
raons, perquè ha estat
massa important, cap país
d'Europa ha rebut un per-
centatge tan gran d'immi-
grant com el que suposa
en el nostre cas, i sobretot,
perquè les condicions
socio-polítiques de Ia nos-
tra societat no han permés
Ia integració d'aquesta
gentada. Pràcticament això
vol dir que si jo vaig pel
carrer i top alguns d'aquets
espanyols que no saben Ia
llengua dels mallorquins,
com que Jo no estic dispo-
sat a renunciar a Ia meva
llengua, puc tenir proble-
mes i de fet tothom que fa
aixó en té. Però anau vius
en Ia interpretació
d'aquests problemes, no
és que jo o les persones
que no tenunciam a parlar
en mallorquí siguem con-
flictius. De fet el meu padrí
no tenia aquests proble-
mes i no sabia gaire
espanyol; simplement quan
anava pel mig del carrer no
topava ningú que Ii digués
"habla en cristiano", o quan
topava un guàrdia civil o un
policia no Ii deien "no
ladres".

Quan una persona can-
via de lloc de residència
sap que s'haurà d'adaptar
a les condicions que hi tro-
barà. I això passat a tot el
món; per exemple tots els
espanyols que han anat a
Europa han hagut
d'aprendre Ia llengua del
paísonhananat.

Encara em podríe
demanar: I qui no està dis-
posat a ser cordial amb els
externs? Evidentment Jo i
tot estic disposat a ser-ho
amb els turistes, fins i tot
amb els turistes espanyols;
peró hem de tenir en
compte que Ia cordialitat
és una cosa extraordinària i
Ia renúncia és ordinària i
quotidiana.

I no em digueu que això
és Espanya. I què? Es que
els mallorquins no tenim
els mateixos drets lingüís-
tics que els alemanys o els
francesos?. Amb això no
vull dir que aquesta gent
no tengui tot e dret a parlar
en Ia seva llengua entre
ells, les lleis l'han de prote-
gir, però el dret lingüístics
preferent ha de ser el nos-
tre, que per això hi érem
abans.

De tot el que va dir Ia
senyora S. Olivé sobre
l'assignatura ús voldria
comentar Ia part més ridí-

cula, que no és el fet que
ens tractas de falangistes;
tots els falangistes, els
d'ara i els d'abans, firma-
rien el seu escrit tan poc
modern. No sé quina
estranya idea va passar
per Ia ment d'aquesta sen-
yora quan va dir que ens
haviem de limitar a donar
originals catalans en les
lectures de l'assignatura
de llengua catalana. Heu
de saber que l'únic objec-
tiu del seminari sobre
aquestes lectures és que
els alumnes, a part de
practicar Ia llengua, disfru-
tin llegint. Be docs férem
una enquesta anònima a 3r
de lletres (en Ia qual els
alumnes només havien de
posar creus), sobre com
els havia agradat el llibre
WIK de Tom Sharpe amb el
resultat següent: De 23
que llegiren el llibre no va
agradar gens i Ii va agradar
a 22, d'aquest n'ha va
haver 7 que digueren que
els havia agradat bastant i
15 que els havia agradat
molt; també hi havia l'opció
pels que els hagués agra-
dat poc i no Ia va triar nin-
gú. Crec que va ser una
lectura en què es van
complir els objectius.

MiquelFontiSerratta

El bilingüisme és perllongar Ia mort
del Català

Sr. Director de Ia "Veu
de Sóller", Ii pregam que
publiqui Ia carta següent en
contestació a l'aparaguda
al setmanari que Vosté diri-
geix els proppassats dies
25d'agosti 1 desetembre.

Sra.OHvé
En primer lloc Ii volem

comunicar que no contesta-
rem cap de les afirmacions
de caire personal que Vostè
ha realitzat: elles soles es
desqualifiquen i fan enten-
dre Ia seva personal aversió
enversalcatalà.

PeI que fa als altres
punts de Ia seva carta, en
primer lloc cal dir que en
cap moment no s'han fet
classes polítiques sinó
soaoBngüístiques.

En segon lloc volem rea-
firmar que tots els estudis i
Ia pròpia història demostren
que el contacte de dues
Hengües envn;wtep<.-t^n'

tori i en una mateixa comu-
nitat duu inexorablement a
Ia pèrdua d'una de les dues
llengües (per si no ho creu,
hi ha hispanistes que han
estudiat aquest tema i han
arribat a Ia mateixa conclu-
sió). Com pot suposar Ia
pèrdua (a nivell d'ús, no a
nivell de coneixement) del
castellà als territoris de par-
la catalana no suposaria res
per el castellà però si fos el
cas del català, en suposaria
LA MORT. La tria, per això,
és molt fàcil. Aleshores
BILINGÜISME, NO; perquè
no és res més que perllon-
gar Ia MORT DEL CATALÀ.
Tot i això, pensam que s'ha
de conèixer el castellà i
com més llengües millor,
però Ia base a les Illes ha
de ser fa nostra pròpia llen-
gua, fa d'aquest territori: EL
CATALÀ.

Tant de bo que per
caqX-pata .̂x3u^-,s .̂caste-

Ha n'hi hagués un de caste-
llà que sabés català. Així
ens demostrarien que no hi
ha cap interès a MINORIT-
ZAR el català per part de
l'EstatEspanyol.

Podrié, parlar molt
d'aquest tema i demos-
trar-li que avui en dia Sl
s'ataca el català per part
del Govern Central (n'hi
haurà prou amb l'exemple
de Ia TW) però no volem
caure en el joc dels planys i
acabar com Vostè en rela-
ció a les absurdes i falses
afirmacions que fa, com Ia
de dir que hi ha escoles a
Catalunya que canten els
segadors. Això no és veritat
i Vostè ho sap. Supòs que
també sabrà que avui en
dia ja no es diu tant per part
dels castellans "ESOS
JODTOS POLACOS". Ben
cordialment,

Segueixen 17 signatu-
res.

Calserietatirefíexió
Després de veure tot quant succeeix en

l'Ajuntament, no queda attre remei que fer una
crida als responsables de Ia situació; en aquest
cas els polítics i qualcum attre funcionari.

Diumenge passat ens comentava un dels
implicats que a tota Mallorca es parla de Ia
màxima institució municipal de Sóller, que és, a
Ia vegada, Ia de major influència en el desenvo-
lupament de Ia nostra ciutat; i no precisament
com a model de transparència i bon funciona-
ment, sinó més bé al contrari.

La qüestió no és tan sols que s'hagin per-
sonalitzat els problemes, i que els enfronta-
ments personals hagin provocat el colapse
total de Ia gestió municipal -depuradora,
poliesportiu, recollida de fems, urbanisme,
etc.-, sinó que els polítics locals, responsables
directes de Ia situació encara que no els únics,
es dediquin a treure's les braguetes, a defen-
sar els interessos de partit i a satisfer els desit-
jós de poder individual, enlloc d'aportar solu-
cions viables a les necessitats col. lectives.

Es convoca un PIe que al final no és un PIe.
Es nomenen els presidents de les Comissions
Informatives de forma irregular. Una regidora
anuncia el canvi de grup polític, i unes hores
després retorna al grup original. EIs membres
del Grup Independent, que fa uns mesos hau-
rien vessat Ia seva sang pel Batle, ara el treu-
rien al carrer. UM està enfrentada amb el Grup
Independent i amb el PSOE. El Batle festeja el
PSM quan, per contra, fa uns mesos no el
podia veure. El PSCE i el Grup Independent
acusen el PSM de mantenir el Batle en el
poder. Mentrestant, el CDS navega entre dues
aigües. Per acabar de completar el panorama,

un autodenominat Grup d'Opinió amb clares
intencions de futura candidatura política, pre-
tén solucionar els problemes amb articles
periodístics.

D'altre costat, els enfrontaments del Batle
amb el Secretari, i viceversa, són Ia befa de
tota Mallorca: "Com que tu m'has pegat una
coça a Ia cama, jo te prendré l'al.lota". Simple-
ment infantil! CaI una mica de serietat i un xic
de reflexió. Es necessari que tots els partits
polítics amb representació municipal siguin
sincers amb ells mateixos i amb els votants, i
reconeguin que això no funciona. Ha arribat el
mpment que cada grup aporti el seu granet
d'arena per intentar dur endavant Ia gestió
municipal. I si qualcun no es veu capacitat o no
està disposat a fer-ho sense personalitzar, que
se'nvagiaca-seva,itotstanamics!

CaI que els grups sense representació, pel
seu costat, descobreixin Ia seva identitat, mani-
festin Ia seva ideologia, i donin a conèixer el
seu programa; però sense crispacions, sense
acusar ni atacar indiscriminadament i gratuita
els altres grups polítics, perquè els sollerics,
tant com els altres ciutadans de tot l'estat,
estan cansats d'il.luminats i de redemptors.

Tot plegat, es pot extreure una conseqüèn-
cia de cara al futur: no basta compondre una
bona llista per presentar-se a les eleccions.
Endemés, els seus membres han de tenir
capacitat de feina i, sobretot, un programa
coherent, factible, i assumit per tots. La candi-
datura que obté més vots, no sempre és Ia
millor per dur endavant Ia gestió municipal, per
Ia senzilla raó que no tothom serveix per Ia polí-
tica.

Gloses

LaFiladora
A.C.E.F.

S'Ajuntament és honrada,
no passa ningú amb cançons;
tenim gent privilegiada
que encara vol dur es calçons.

Segons saConstitució,
tots iguals davant sa llei:
a Sóllertenim senyors
que no acepten es remei.

S'urbanització de sa Filadora
serà com tot Io demés:
es qui ven se'n du es doblers
i es poble té sa penyora.

No tapen es torrentó

que està ben perfumat;
ni aceres, ni alcantarillat:
això sí és una brutor.

S'Ajuntament ho fa bé;
emprenya es qui ha comprat
quetenguinetivallat,
i ni tan sote han marcat
s'amplària que té es carrer.

S'Ajuntament per cobrar
és pitjor que una lleona:
i per què no fa cumplir
allò que tenen tractat
els qui han venut sa Filadora?

A l'amicJoan Sabater
ToniTomeuet

S'amicJoanSabater
hadeixataquestmón
perquè tots ho passàssim bé
armava qualque ̂ ollon".

Elleramoltdivertit
iatothomfeiariure
tenía ganes de viure
però, mal llamps! ha partit.

Es cinc pinetst'esperaran
perqè s'alba hi vagisafer
seràn molts es que enyoraran
el genial Joan Sabater.

Era tanta sa teva bondat
itangranesteuhumor
que Déú, nostre senyor
t ' ha volgut en es seu costat.

Ses veguest'agradaven
i tan gran es teu homar
que Déú, nostre senyor
t'ha volgut en es seu costat.

Ses vegues t'agradaven
i de cor, tothom te volía;
per aixó te convidaven
i ho passaven bé toto el dia.

VuII es consol donar
a sa dona i ets infants
i també en es seu germà
quemoltelvaestimar
i passen uns malts instants.

Joan, no hem vull despedir;
a tot mos sap molt de greu
per això només de vull dir:
"JhonnyZapatieri", adéu.

Transports
CSASTRE

GasK>il per calefacción
adomlcill

TeI. 633049 / 630387

I.C.E. Reciclatge de català

AVIS URGENT
El professors interessats en fer el PRIMER NIVELL a

Sóller i que encara no s'hagin pre-inscrits, que
passinafer-ho,perlesoficinesdel'lnstitutd'F.P.

DILLUNSDIA9
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Unes 70 persones, entre afiliats, simpatitzants i companys de premsa, assitiren al sopar de germanor PresidirenlataulaelVicepresidentdelPar1amentBalear,JosefiMoH,elPresidentdelCongres,FelixPons,ie)
Secretari general del PSOE, Francesc Triay, a n*s d'attres diputats I regidors

Les eleccions generals, com a teló de fons

EIs socialistes sollerics compartiren un sopar
amb els diputats del PSOE al Parlament Autònom

El divendres vespre, i com a complement de les
Jornades que el Grup Socialista del Parlament de
les Illes Balears organitza anualment al principi de
Ia legislatura, els diputats compartiren un sopar
amb els afiliats i simpatitzants sollerics, al qual as-
sistí el President de les Corts de l'estat espanyol,
Fèlix Pons. El sopar de germanor tengué per es-
cenari el restaurant So/ y Sombra del Port de
Sóller, i comptà amb Ia presència d'unes 70 per-
sones.

PlàcidPerez

En acabar el sopar, el regi-
dor solleric Jaume Colom
prengué Ia paraula per agrair Ia
presència dels companys de

partit, i l'elecció del Port de
Sóller com a seu de les Jorna-
des.

Seguidament intervengué
Francesc Triay, qui expressà
Ia seva satisfacció per poder
compartir Ia taula amb els

amics i per poder fer una valo-
ractópolítica.

Eleccions generals

Triay es referi a Ia proximi-
tat de les eleccions generals, i
feu una valoració positiva dels
set anys de govem socialista.

Al mateix temps, lamentà
7es crítiques estridents de
l'oposició, que no es correspo-
nen amb Ia realitat: l'atur ^Ji-
gué- està en reversió perquè
s'estan creant llocs de feina,
l'economia està creixent a un
índex mott superior a Ia resta
d'Europa, les cobertures so-
cials i les pensions estan molt
millor que fa set anys, l'educa-
dó i Ia investigació han expe-

rimentat un fort impuls cap en-
davant, etc. ".

Problemes pendents

En un attre moment de Ia
intervenció, Triay parlà dels
problemes pendents de reso-
lució, com Ia Sanitat, que enca-
ra presenta deficiències de
manca de llits, llistes d'espera,
demores, etc. En aquest sentit,
esmentà l'inici de l'expedient
d'expropiació dels terrenys per
construir el segon hospital de
Ciutat, a més del de Manacor.
Finalment, apuntà Ia possibili-
tat de poder elegir el metge de
capçalera en un futur imme-
diat, com a proposta electoral
concreta.

Un aftre problema que té
plantejat el PSOE és el de Ia
Vivenda per a les classes més
modestes i les famflies joves.
Segons Triay, "un dels reptes
del socialisme és el d'obtenir
un fàcil accés a Ia vlvenda, ara
pràcticament impossible per
culpa dels afts preus propiciats
per l'especulació del sòl", i ex-
posà una sèrie de mesures
que el PSOE pensa dur a ter-
me per tal d'evitar l'especula-
ció. La més espectacular és
que el cost del lloguer de Ia vi-
venda sigui desgravabie en Ia
declaraciód'hisenda.

Socialdemocràcia

Més endavant, l'orador so-

cialista es referí a Ia proposta
de reduir el servei militar a tan
sols nou mesos i, per acabar,
desitjà que el PSOE obtingui
majoria de vots en les prope-
res eleccions, per tal de dur
endavant el seu projecte polí-
tic.

"EIs partits socialdemòcra-
tes ^Jigue- són e/s que a/s
pa/sos europeus han aconse-
guit una societat avançada de
gran contingut social: motts
serveis, çrensions aHes, edu-
cació gratuita, etc., i aquest és
el projecte que nosaftes volem
també pel nostre pa/s". A criteri
de Francesc Triay, aquesta
majoria de vots podrà perme-
tre que Fèlix Pons tomàs ser
president del Congrés de Di-
putats.

Fèlix Pons assignà feina als militants socialistes

"El PSOE ha duit endavant una gestió de govern d'esquerres i progressista"
FeHx Pons esmentà especialment Ia relació existent entre el
sopar, les eleccions generals i Ia reunió del grup parlamentari,
que no és altra que Ia feina, i centrà tota Ia seva intervenció en
aquestaparaula.

"EIs protagonistes de les eleccions generals no són els can-
didats, sinó e/s votants. CaI concienciar Ia gent de Ia importàn-
cia de /a seva participació conscient, i per això cal que cada mi-
litant i cada simpatitzant dugui una vida social més intensa en el
període electoral, per tal de difondre el missatge electoral del
nostrepartit".

Actrtudpositiva

Més endavant, Pons alentà als afiliats a explicar clarament
Ia feina feta i el programa etectoral que proposen "perquè cai-
gué- /es eleccions no es guanyen amb programes i candidats
improvisats, sinó amb una trajectòria de feina, tant en el govem
com a l'oposició, i amb un programa créitíe i coherent amb allò
ques'hafet".

Segons Fèlix Pons, "el PSOE ha de convidar als electors a
adoptar una actitud coristructiva, positiva i integradora". Aques-
ta actitud correspon a Ia d'aquelles persones que estan dispo-
sades a que els socialistes puguin continuar el seu projecte de
canvi i de progrés. "Les artres actituds - afegí- són les d'aquells
que pretenen impedir que això es pugui fer, i aquesta actitud no
és constructiva. Molts d'attres partits, que actuen així, no ho fan
per donar impuls a una attemativa de govem, sinó per impedir
que una attra alternativa pugui funcionar".

Gestiósocialista

Seguidament, Fèlix Pons feu un balanç positiu de Ia gestió
socialista: "S'han hagut de dedicar recursos immensos del

Fèlix Pons: "EIPSOEja no ós una bubota que amenaça amb fer!a
repartidora"

pressupost ordinari per sortir de Ia crisi econòmica i social cua
patia el nostre país: però, al mateix temps, s'ha fet una política
d'esquerres i de progrés, que es reflexa en Ia disminució de
l'atur, enlacoberturasanitàría, oenlesmilloreseducatives".

Parangonant una revista europea, Pons digué que "Espanya
s'ha transformat de tortjga en llebre, perquè des d'un país on
no deixaven entrar ni /<?s idees, s'ha creta una conscièN-ncia
col.lectiva de que tenim energies, capacitat, cultura i història su-
ficients per transformar Espanya en un país europeu, i això és el
que ensjugam en aquestes eleccions ".

Elsvotants

À continuació, el President de les Corts donà arguments als
militants per convèncer als votants de Ia bondat del programa
socialista: "AIs qui abandonaren el vot socialista l'any 86 se'ls ha
de convèncer de Ia serietat i solidesa del projecte socialista. AIs
qui creuen que e/s canvis haurien de ser més ràpids, els hem de
dir que els necessitam, però dins un partit majoritari. AIs qui
creuen que les solucions es poden trobar utilitzant receptes an-
tigues, els diria que e/s pa/sos que /es han posat en pràctica
les estan desmantelant a llegua per hora. AIs qui no han vol-
gut votar mai Ia dreta, però que a Ia llarga han votat opcions
que no han servit per res, o que han engreixat Ia dreta, o són
opcions que no compareixen a aquestes eleccions, se'ls ha de
convidar a donar suport a un projecte de progrés com el nos-
tre".

Finalment, Fèlix Pons es referí als qui encara tenen por al
socialisme, i afirmà que (¡I PSOE avui en dia "Ja no és una bubo-
ta que amenaça amb Ia repartidora, sinó un partit que inspira
confiança, seguretat, estabilitaticertesadefutur".
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IV Jornades de treball del PSOE al Port de Sóller

d'actuació prioritària dels pròxims mesos
Dijous, divendres i dissabte de Ia setmana passada, els

diputats que integren el Grup Socialista en el Parlament de
les Illes Balears celebraren al Port de Sóller les IV Jornades
de treball per tal de preparar l'estratègia del nou període de
sessions parlamentàries que comença aquest mes d'octu-
bre.

Al llarg dels tres dies que durà Ia trobada, els diputats
socialistes s'allotjaren a l'Hofe/ Espléndido del Port de Sóller,
i el dissabte dia oferiren una roda de premsa per tal de do-
nar a conèixer el resultat de les Jornades, les quartes que es

celebren després les de Calvià, Santa Eulàlia, i Ciutadella.
En nom dels diputats congregats al Port, Francesc Tríay

donà a conèixer als mitjans de comunicació les conclusions
de les Jornades, i les directrius que guiaran les actuacions
del Grup Socialista els propers sis mesos. Tot plegat, els
temes tractats en les Jornades giren als voltants de l'urba-
nisme i ordenació del territori, el sector turístic, les ajudes a
les inundacions del Llevant de Mallorca, i Ia dotació de com-
petències als Consells Insulars, que seran els temes d'ac-
tuacióprioritària

Inundacions del Lievant
EIs parlamentaris socialistes

es mostraren preocupats per
les inundacions del Uevant de
Mallorca i pel crèdit extraordinari
de 10.000 milions de ptes. habi-
litat pel Govem per ajuts als
damnrficats. En aquest sentit, el
Grup Socialista, conjuntament
amb els attres grups de l'oposi-
ció, ha proposat un projecte al-
tematiu mott més exacte pel
que fa a ta valoració dels mals
causats, que preveu Ia distribu-
ció dels ajuts en tres parts:

• Uns 1.000 milions d'inver-
sions en infraestructures, se-
gons vatoractó de Ia pròpia Co-
munitatAutònoma.

• Uns 6.000 milbns per un

projecte d'inversions dirigit a
evitar, tant que possible, Ia pos-
sibilitat de repetició d'aquestes
avingudesd'aigua.

• La resta en ajuts a parti-
culars per rigorós control, a fi
d'evitar arbitrarietats. Aquests
ajuts anirien destinats a agricul-
tura, indústria i comerç, i també
a persones privades. En qual-
sevol cas, Ia suma de tes sub-
vencions estatals i autonòmi-
ques no podrà superar el 75%
dels perjudicis ocasionats.
També inclou bonificacions d'in-
teressos per crèdits destinats a
l'agricuttura (Q punts de bonifi-
cació) o a Ia indústria (6 punts
de bonificació). Tots aquests

ajuts estaran controlats paria-
mentàriament.

Electoralisme del PP

"L'oposició presentà aquest
projecte de /te/ als grups majori-
taris, a fi d'evitar l'electoralisme
en un tema de tanta magnitud
-digué Triay-, però el president
Canye/tes ni tan sote va contes-
tar a fa proposta perquè consi-
dera inadmisibte qualsevol tipus
d'acord amb l'oposició. B sr.
Canye/tes sap que, gràcies a
l'actuació del partamentari sr.
Rkxi, té guanyada qualsevol
proposta que presenti al Parla-
ment".

Sector
turístic

Pels socialistes, Ia si-
tuació del turisme de les
Illes s'ha agreujate\s da-
rrers anys a causa de
l'increment del número de
places hoteleres i a Ia
disminució del número de
visitants; com a conse-
qüència, s'ha produft una
reducció sustancial dels
nivellsd'ocupaoo.

En aquest moment, Ia
Conselleria de Turisme
està concretant un Ra de
Millores i Embelliment de
les zones turístiques per
tal de combinar Ia inversió
pública amb Ia privada,
amb Ia col.laboració dels
municipis. No obstant, els
socialistes creuen que es
tracta d'una passa massa
tímida, perqué les peti-
cions municipals han
desbordat totes les previ-
sions de Ia Conselleria, i
superen en tres vegades
els 12.000 milions pressu-
postats.

Infraestructura

Al mateix temps, els
socialistes creuen que
prèvia o simuftàniament a
les obres d'embelliment,
cal resoldre els problemes
infrastructurals: d'aigua
potable, depuració d'ai-
gües residuals, saneja-
ment, etc.

En definitiva, defensen
Ia teoria que el sector
públic s'ha de fer càrrec
de les inversions públi-
ques i, el sector privat, de
Ia modernització de les
instal.lacions. "Es ben just
que un sector que durant
dècades s'ha mostrat
sumament rendatíe ^Ji-
gué Triay- assumeixi ara
Ia renovació deles seves
pròpies instal.lacions Ja
amortitzades, i que l'ad-
ministració pública sigui
més exigent amb el cum-
pliment de Ia normativa re-
lativa a mesures contra
incendis, qualitat d'ins-
tal.lacions, etc., si real-
ment volem millorar Ia
qualita t del turisme "

FrancescTriay:"EIGovemAutonomnotevo)untatdetransferirmateries
als ConftoN* Insulars"

r-

PeI que fa a \'urba-
nisme, els socialistes
reconegueren desco-
nèixer l'alcanç de Ia
suspensió dels Rans
Parcials decretada pel
Govern Autònom, i dub-
taren de Ia seva efectivi-
tat. "Estam davant una
situació conscient del
Govem de crear corti-
nes de fum que no es
converteixen mai en
decissions efectives
que facin canviar Ia si-
tuació". En aquest sen-
tit, denunciaren que a Ia
Serra de Tramuntana
Ja hi ha intents d'iniciar
plans parcials a zones
incloses en el Catàleg
d'EspaisProtegits.

Desgavell urbanístic

Davant el desgavell
urbanístic existent, els
socialistes fan respon-
sable al Govem de Ia
Comunitat Autònoma
més que als governs
municipals, per manca
d'unes directrius d'or-
denació territorial.
Aquestes normes hau-
rien d'estar Ja aprova-
des pel Govem, i enca-
ra no es coneixen ni els
esborranys, i això fa
que, segons els socia-
listes, els municipis se-
gueixin sense tenir un
marc de referència su-
perior al qual adaptar
les seves decissions
urbanístiques.

Segons el PSOE, és
necessari comptar amb
una planificació supra-
muni6ipal per conferir
racionalitat als planeja-
ments urbanístics dels
municipis, però creuen
que, vista l'actuació del
Partit Popular, es con-
clourà el període legisla-
tiu sense haver acon-
seguit aquestes nor-
mes.

Competències dels Consells Insulars
En referència a Ia transfe-

rència de competència als
Consells Insulars, els socialis-
tes recordaren haver impulsat
Ia Uei de Consells Insulars,
aprovada fa pocs mesos, tot i
que Va quedar una mica
desdibuixada a causa de les
esmenes introduïdes pels al-
tres grups polítics ".

Malgrat tot, el PSOE està
trobant una nul.la voluntat
d'aplicació per part del PP i
del Govern de Ia Comunitat
Autònoma, que no té voluntat
d'amollar cap matèria impor-
tant, i per això en el darrer
any les negociacions per ini-

ciar les transferències han
avançattanpoc.

Matèries transferibles

En el seu projecte, el
PSOE va proposar dos temes
objecte de transferència:

£ L'urbanisme, que és
una matèria de gran capacitat
de decissió, de gran incidèn-
cia col.lectiva, però que no
exigeix inversions.
• Construcció i mante-

niment de carreteres, com-
plementària a l'anterior, on no
hi ha grans decissions políti-
ques, Ja que Ia planificació

correspon a Ia Comunitat Au-
tònoma, però que maneja re-
cursos econòmics impor-
tants.

Altresmatèries

Això no vol dir, a criteri
dels socialistes, que no es
puguin transferir altres matè-
ries, sinó que és unar manera
d'iniciar les transferències
amb dues matèries fortes; i
no com ara, que es tranferei-
xen petites competències pu-
rament administH'atives però
mancades de contingut real
d'autogovern.

El Pare Gaspar Alemany va partir
cap a Ia Parròquia dela Mare
de Déu del CoII a Barcelona

El Pare Gaspar Alemany ha passat sls anys al Monestir de Uuc

GasparAlemany
Va néixer dia 15 de desembre de l'any 1954 a La

Real, Palma, per tant és sagitari. Es licenciât en teolo-
gia bíblica i fa nou anys que és prevere, Missioner dels
Sagrats Cors. Ha passat un total de sis anys al Mo-
nestir de Uuc, on s'encarregava de l'Escolania. També
ha estat durant uns nou mesos cd.laborant a una Pa-
rròquia d'Argentina i un any com a rector a Ia seva
pròpia Parròquia: a La Real, abans de venir a Sóller.
Aquí ha estat un total de 13 mesos encarregant-se de
les Parròquies de Sant Bartomeu, l'Horta i Es Port, i,
temporalment, de Sant Joan a Deià, juntament amb
els demés preveres de Ia VaII. També ha estat col.la-
borador de Ia revista Uuc i del butlletí Caliu.

G.Mercé

A algunes de les Cele-
bracions Eucarístiques del
passat cap de setmana, el
Pare Gaspar Alemany es va
despedir de Ia comunitat
cristiana amb unes paraules
on explicava els motius de Ia
seva partida i resumia
breument aquest any d'es-
tada entre els sollerics,
abans de partir cap a Barce-
lona on complirà Ia funció de
Rector a Ia Parròquia de Ia
MaredeDéudelCoH.

Pregunta: Perqué
aquesta partida tan sobtada
després de tan poc temps a
Sóller?

Resposta: Es principal-
ment degut a Ia fatta de per-
sonal. Com es pot suposar
no és un caprici dels meus
superiors sinó una necessi-
tat que, com a membre
d'una congregació religiosa
he d'acceptar malgrat a
Sóller m'hi trobi molt bé,
pastoralmentparlant.

P: Com és Ia Parròquia
de Barcelona a Ia qual vos
han destinat com a Rector ?

R: Es Ia Parròquia de Ia
Mare de Déu del CdI, dins Ia
ciutat mateixa de Barcelona,
que fa motts anys ja va ser
confiada als Missioners dels
Sagrats Cors. Hi ha una sola
església i una petita escoó-
Xa d'EGB i és mott diferent a
Sóller. Em trobaré amb pro-
blemàtiques també dife-
rents, pròpies d'un barri po-
putòs on hi ha una gran
quantitat d'immigrats, però
de tota manera hi vaig il.lu-
sionat i amb moltes ganes
decol.laborar.

Compromís ambl'Església

P: Què destacaria de les
parròquiesdelaVall?

R: A les parròquies de Ia
VaII he pogut comprovar

com es fa l'església, el Poble
de Déu, amb una tasca in-
tegradora de totes les dife-
rents comunitats, i això no
se pot entendre si no hi ha al
seu darrera una tasca que
ve de temps enrera, que és
tot el que porta a fer comuni-
tat, a una església participa-
tiva icorresponsable.

P: Quins reptes té ac-
tualmentl'Església?

R: Per què l'Església sia
signe davant el món l'acció
passa per un equilibri entre
els diferents grups parro-
quials, que són molts, i Ia
comunitat sencera es un
repte important i s'hi cami-
na. Un altre repte és que
bastants joves semblen
allunyats o indiferents al
missatge de l'Església, que
és el missatge de Jesucrist.
L'Església ha de fer un es-
forç que és el treball de
proclamar, per apropar-los,
laParauladeDéu.

P: I quins fets destaca-
bles o bons records men-
cionarieu en aquest moment
delapartida?

R: Com a fet destacable
puc mencionar el bon ente-
niment, cordial i fraternal,
entre l'equip de preveres,
que fa possible una acció
pastoral solidària. Com a re-
cords bons n'hi ha un que
no oblidaré fàcilment, i és
que des d'un principi que
vaig arribar a Solter vaig ser
ben rebut per tothom. Re-
cord també Ia vitalitat de /es
parròquies, el compromís de
gran quantitat de persones
amb l'Església, l'intent de Ia
Coordinadora de Joves per
fer trobades conjuntes, l'ex-
posició del Casal per les fes-
tes de Sant Bartomeu i es-
pecialment el grup d'Acció
Social que actua molt direc-
tament, amb coneixement
de Ia realitat, o els grups
amb els que he estat més
directament relacionat.
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FútbollllDivisió

Sóller, 2 - Portmany, Q. Amengual rubricà els dos gols

Això ja comença a donar gust...
Un Sóller brau, pràctic i efectiu, acabà amb
l'imbatibilitatdelgalleteivissenc
El primer triomf del Sóller davant Ia seva parrò-
quia, fou tan clar com brillant. Que ningú pensi
emperò, que fou una victòria còmoda. Res més
lluny de Ia realitat. EIs de Jesel treballaren i sua-
renelresultat.
La tasca de conjunt, d'anticipació, de lluita i en- mengeaLloseta.

trega, s'imposà al tecnicisme pitiús. Amengual al
minut 10, i el propi Xiu de penal al 87, situaren el
marcador definitiu. Un èxit que a bon egur dotarà
de forta moral al conjunt solleric cara a imminents
compromisos, com per exemple el d'aquest diu-

Toni Oliver

Quan Amengual marcà el
primer gol, molts pensaren
que es podia repetir l'història
dels dos anteriors partits a
Can Maiol. Però aquesta ve-
gada, Ia lliçó va ser ben as-
similada. Res de joz alegre i
obert. A lluitar totes i cada
una de les pilotes. Defensa
anticipativa. Lluita constant.
Aquestes són precisament
les armes amb les que el
Sóller pot aventatjar als ri-
vals, i en definitiva, les que
ha d'emprar bàsicament. EIs
fruits,aquielstenim.

Supremprímergol

La jugada neixía al centre
del camp. Amengual tocà
cap a Jorquera, el que en
posició d'extrem esquerre,
centrà de bell nou a Xiu.
Control magnífic del bunyolí, i
xut per damunt del porter vi-
sitant. Impecable (1O). Tres
minuts abans, un tret impre-
sionant de Martín, pegà al
travesser, i semblà que botà
a l'interior del portal de Pepe.
L'àrbitre Barea que seguía el
joc de lluny, no es va enterar
de res, ni el linerman, tam-
poc...

Reacció visitant inútil

Des de Ia seva condició
d'imbatut, el Portmany reac-
cionà amb Ia "banderilla" del
gol local. Va ser un voler i no

Amengual transforma en gols Ia bona tasca de tot l'equip. (Foto Sampedro)

poder. L'anticipació i bona
col.locació dels locals, des-
baratava un i altre pic els in-

.tents dels de Sant Antoni.
Por el contrari, el Sóller inten-
tava aprofitar els espais, en
forma de contraatac. Jorque-
ra fou obstrutt a dins l'àrea
visitant, sense que Barea
s'enterés. La primera i única
ocasió visitant, al minut 42,
quan Prous, engeltà d'es-
querra i Bernat desvià a cor-
ner.

La segona part, en espe-
cial en el primer quart d'hora,
es caracterizà per l'emoció.
Presió visitant, i valenta ac-

tuaió sollerica. Inspirat Bernat
en tres intervencions su-
per-oportunes, l'emoció al
màxim. Una baixa per expul-
sió en els visitants, quan Ba-
rea va mostrar ròja a Prous
per clara agresió a Jesus
Brugos. Algún contraatac lo-
cal, com per exemple un xut
remat de Edu que pegà al
exteriordelaxarxa.

Esperonetjada sollerica

EIs darrers minuts del
Sóller, apoteòsics. El Sóller,
després de fermar al rival,

l'ofegà del tot quan Martín
fugí per cames de Ia defen-
sa, i Pepe que Ii va fer un pe-
nal com unes cases. Xiu,
amb maestría, posa el 2-0 de-
finitiu.

El mateix Amengual ha-
gués pogut fer el tercer un
minut després, si no s'ha-
gués entretingut més del
compte, quan ho va voler
fer massa "guapo", i donà
temps al porteret eivis-
senc.

En resum, dos punts me-
lassa, merescudament guan-
yats damunt el rectangle. El
Sóllervaperamunt.

Sa glosa den Tomeuet
Un equip amb geni i figura
Fentunfutbolseriós
amb una defensa ordenada
i de sort acompanyada
vèrem un partit formós

UnEdufenomenal
iunBestardfabulós
amb un Alfons sensacional
defenavenelscolors

Tot s'equip va brillar
demostrant geni i figura
i si hi va haver un caradura
va ser s'àrbitre que va pitar

I diumenge a din:; LJoseta
a esborrar es neçjatiu
isiaixòaconseguiu
tendreu sa taula ten neta

TERCERADlVlSlON

Resultados y clasificación

SOllER-Portmany
Maganovo-J. - Uoi
CalaD'Or-Alayor
PortoCristo-lsleño
Cardessar-BadiaC.M.

. 2-0
c tense 2-1

o-o
3-2

.M 1-0

Hospitalet - Code Paguem ....
P. Sto. Eulalia - Santa Ponsò ...
Felanitx - Arenal....

.... 1-2
... 1-5
....1-O
..,.3-1
....l-2

CalaD'Or.

Akiyof
P.Sto.Euíalia....
Hospftolot.......
PmIo CmIo
SantaPofua....
SCHLER
Arenol
VOGO rQQUWO .
Llosetense
Constancia
BodiaCM

UMe.....""'."'.
Cordeuar

F0taniix.............
MoojonovO"Juv0.

1
1
1
4
0
2
0
1
1
1
2
0
2
2
0
2
2
2
3
1

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

13
8
6
5
9
6
9
8
7
5
7
9
5
4
8
7
3
5
9
6

4
4
5
1
7
6
9
8
8
9
5
8
5
5
9
9
7

10
1 1
9

9 +5
7 +1
7 +3
6 +2
6
6
6
5 +1
5 -1
5 +1
4
4
4 -2
4
4
4
4 -2
4 -2
3 -3
3 -3

La tercera, resum de lajomada

El Manacor es destaca
Antoni Rul.lon

Cinquena jornada de lliga i el
Manacor, després de íjstigar al
Ferreries a domicili, p es lider
destacat.

També guanyaren a fora
Poblense i Arenal contra Cons-
tància i Fetanitx. Es registrà un
empatalpartitCalad'Or-Alaior.

El demés resuftats afavoriren
als equips que jugaver a casa
seva. Destacam Ia victòria del
Sóller, que acabà amb Ia imbatibi-
litat del Portmany, en un partit ju-
gat mott seriós en defensa, i que
ens va recordar el Sóller de fa
duestemporades.

Guanyaren el seu primer partit

de lliga Cardessar i Maganova.
Segueixen sense perdre cap en-
contre el líder Manacor i l'Alakx
mentres que el Felanitx no sap
queésguanyarunpartit.

Per a Ia propera jornada veiem
com a partits més interesants els
quejugaran:

MANACOR • CONSTANCLA.
Pronostico local. EIs d'Inca cerca-
ran recuperar algun dels punts
que perderen Ia setmana pasada
a casa seva, enfront el Pobtense.

LLOSETENSE - SOLLER. EIs
locals fa tres partits seguits que
no puntuen, mentres que el Sóller
du tres jornades sense perdre i
travessant un bon moment de
joc, cosa que ha de aprofitar al di-
ffcilcampdelUoseta.

Cafctcría

Drugstore
PianoE>ar

Es Través. Telefono631392-PORTDESOLLER

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes — Televisión y Video

Instalación de Antenas

Junto HotelEIGuía. TeI. 6339 Ì 9-SOLLER

TRANSPORTES
MARROIG

TeL 632570
Argiles, 54

INSTALACIONESY
REPARACIONESELEaRICAS

CAMBIEAL220V.

ElEctro|
PtazaAntonioMaura,10

Telefono:632946
TBtófoooporhcutar:
632976y632926
SOUER(MaRorca|

J.SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
ServiciooficiaI

FAGOR-ASPES
C/.deteMar,157,bajos

Tel.630673

ARTICULOS
CONFECCIÓN
CABALLERO
DEPORTES

MARTIN
LaLuna,20.

Tel.(971)630552
SOLLER(Mallorea)

Instituto de Belleza

MARGARITA
Depilaciones eléctrica y a Ia
cera,- Manicuras,- Masajes

corporales; Curas de celulitis;
Limpiezasdecutis

C/.Born,ll,Entr.DTel.
630174-SOLLER(Mallorca)

Jaime Fons

Auòi
REPARACION y VENTA

PLANCHA y PINTURA

SERVICIODEGRUA

CHAPA Y PINTURA

TONI GUASP
C/. Cuadrado, 6

Telefono 63 34 92 - SOLLER

Pernal
mJ DROBUERlA

deMiguelD.Bernat
C/.Palou,22.Tel.633842

ft*tM*t

$*Procclor

PAPElESPINTADOS,
MOQUETAS,COWS,

PINCELERIA,INSECTICIDAS,
ARTICmOSLIMPIEZA,

PRODUCTOSPARAPISCINAS,
ARTICULOSPARAARTßTA,

PALOU,22
TELEFONO 633842

SOlLER(MaHorca)
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Futbol FLASH-FLASH-FL Juveniles

Diumenge a Lloseta, un electrizant partit

Un envalentonat Sóller, convençut de no
tomardebuit

En l'equip de Jesel, retornarà Nova a
dinsunconjuntambtotselstitulars

ToniOliver

Expectació desbordant
per aquest sempre interes-
sant Uoseta-Sóller. Un mora-
litzat, envalentonat, quasi
embalat C.F. Sóller, intentarà
netejar l'únic negatiu en un
partit en el que no trobarà
capfacilitat.

Ja es sabut que el Llose-

tense sd rendir moK bé a
dins el seu propi terreny de
joc, i que és fàcil per cap
rival puntuar-hi, per el que
treure un positiu, tendria un
especialmèrit.

UnSóUeralcomptet

Recuperat Miralles, i a
punt Toni Nova, Jasel podrà

disposar de tots els seus
homes. Sembla ser que els
locals, com ens confirmà a
continuació el seu entrena-
dor Daniel, també veuran Ia
reaparició d'un parell d'ele-
ments considerats com a
titulars.

En definitiva, tot a punt
per una confrontació plena
d'atractius i de difícil pronòs-
tic.

Daniel: "El Uosetense es el favorito"
El solleric Daniel Garcia,

repeteix'per enèsima temporada
al front de l'equip llosetí. El pri-
mer tema, gira entom a tes dife-
rències del seu equip actual,
comparat al de l'any passat:

• -No hay muchas diferencias.
Este año, estamos creando
muchas ocasiones de gol, pero
tenemos Ia suerte de espaldas.
El espfritu del equipo sigue sien-
do el mismo: entrega total y
lucha sin tregua durante los
noventaminutos.

-EIs sotíerics Bauza i Raja,
sembla que han encaixat mott
bé...

-Jaime Bauza, es una espe-
cie de institución en LJoseta. La

gente to quiere mucho. En cuan-
to a Xisco Raja, es evidente que
ha caido muy bien y además
marca gotes importantes. Su
concurso da movilidad al equipo.

-Qui és el favorit de diumen-
geperDaniel?

-El Uosetense. Vi el domingo
al SóHer. Me gustó mucho en
defensa, jugó un partido muy
inteligente, y obtuvo el fruto con
dos gotes indiscutibtes. En cuan-
to a mi equipo, puedo adelantar
que reaparecerán Comas, Corró
y Jiménez. No tengo ninguna
baja y podré disponer de todo el
plantel. Espero que sea un par-
tido nobte, que gane el mejor, y
que el mejor sea el Uosetense.

Jesel: "Tenemos posibilidades de puntuar"
El "míster" solteric no es dei-

xa caure en triomfalismes. VoI
seguir millorant i treballant dia a
dia. Referent al partit de diu-
menge, Jesús afirma:

-Estoy contento, pero
debemos seguir mejorando. Es
cierto que logramos sujetar muy
bten a sus tres figuras: M. Angel,
Francis y Prous. Tenemos que
sujetar más en medio campo, no
dejar espacios al rival y pulir
ciertos aspectos. La preparación
en Ia pre-temporada es absolu-
tamente básica. Tenemos este
déficit que iremos solucionando
paulatinamente.

Jesel ha "espiat" al Uoseta
en els dos darrers partits jugats

per aquest equip: CaIa d'Or i
Maganova.

-Son duros, correosos y muy
luchadores. El CaIa d'Or fue
muy superior, y en Maganova el
partido fue muy iguatado. Noso-
tjos tenemos to ventaja de
poder jugar a vertos venir. Dis-
ponemos de gente muy buena
en defensa, y to que es más
importante: creamos ocasiones
de gd, unas 5 ó 6 por partido de
las que convertimos fácilmente
dos o tres. Por el contrario, es
muy diffcil que nos metan goles
con facilidad. Será un partido
duro, pero en el que tenemos
posibilidades de puntuar. Y a
ello iremos.

Nohihaura
méspartits
matinals

T.0.

Deflnitivament, aques-
ta temporada, Ja supera-
des les dues coincidèn-
cies més importants amb
el Mallorca (Madrid i Bar-
ca), Ia resta d'encontrres
a disputar en l'actual
temporada al Camp
Municipal, seran en diu-
menge capvespre. Estava
previst que es disputes-
sin cinc partits més el
matf, però k directiva ha
considerat oportú rectifi-
car, i d'aquesta manera,
el Sóller-Alaior del pròxim
diumenge, ja es jugarà a
testresimitjá

L'expos4cio-subasta,
conckMidemá

Definitivament demà
dissabte, es tanca Ia
subasta de obres d'art
que al llarg de nou dtes
ha estât a disposició del
públic en el Casal de Cul-
tura. Sembla a ser que Ia
cosa a functonat bastant
bé a dhs el que cap,
encara que s'espera
entre avui divendres i
demà dissabte, Ia sem-
pentadefinitjva.

CaI recordar que el
Sóller depen en gran
mesura del possibte exit
de l'exposició, per sa)var
econòmicament & tempo-
rada. Fins el moment,
l'aspecte crematistic fun-
ciona magníficament,
però pel que s'ha vist fins
ara en tes taquilles, mott
inferiors al previst en un
principi, serà del tot
necessari incrementar els
ingressos atípics per
niveHarelfinal.

Pariant de duros,
aquesta setmana s'han
fet efectives les mensuali-
tats del mes de...
desembrel Increïbte però
cert. Ja no es tracta de
ser puntuals, sinó d'avan-
çar-se a totes tes previ-
sions. Es indubtabte que
el dub ha caigut en mort
bones mans. EIs fets,
canten...

Murenc,2-C.F.Soller,2
Un empat que sap a poc

Joon-Antoni

AMneació: Pa)ou, Suau, Tovar,
Celià, López, Raja, Corrnno, J.
Antoni, Canneto, Bujosa, Atienza
(Otiver, Sacares, Vcens i Jemé-
nez).

Goto: 0-1, Atienza. 1-1, Tmo-
ner. 1 -2, Raja 2-2, Josef>Uufe.

Comentari: Ja comentàvem a
Ia ressenya de Ia passada setma-
na que fc moral dels nois, després
de Ia primera vrctòria a casa, era
grossa i es podia aconseguir un
resuttat positiu dins el camp del
Muro. La veritat és que férem curt,
perquè el més just hagués estat
untriomfperpartdelSóter.

El SóHer va anar tot el partit per
davant en el marcador creant
oportunitats per decantarlo més

en el seu favor, el que hagués
estat definrtiu de cara en el resuttat
final. El Murenc que jugà amb el
marcador en contra va resoldre
amb facflrtat però hem de dir que
els seus jugadors s'empraren amb
motta duresa al llarg de tot el par-
tit.

Hem de destacar Ia bona felna
en Ia defensa d'en Tovar, Ia creati-
vitat d'en Carmek> i l'aptitud reso-
lutivaden'Atienza.

SóHer-Fatanttx,
unpartttforçabrtBrasMnt

EIs dos rivals poden oferir un
bon encontre si el se proposen per
ser els dos equips de similars
característiques. Esperem que al
final dels noranta minuts el resuttat
esdecantiafavordetedecasa.

Infantils

Independent 2 - C.F. Sóller 2
La consecució del primer punt

JoanAntoni

Alineack>: Ateover, Pomar,
Enseñat, Marc, Pedrero (Atemany),
Fontanet, Arbona, Sanmartín,
Eugeni, Castillo (Rodríguez), Cas-
taner.

Goto: Minut 20, 1O., FeKx.
Minut 37, 1-1, Castañer. Minut 64,
1 -2, Arbona. Mlnut66,2-2, Lucas.

Comentan: L'infantil Solter va
obrir Ia seva compte de punts al
empatar dins el camp de l'Inde-
pendent. L'encontre es va caracte-
ritzar per un domini visitant Ia part
grossa del temps reglamentari,
ocasionant mottes de situacions
de perill a Ia porteria local. La farta
d'encert dels atacants del Solter i
el travessers salvaren als tocals
d'una derrota segura. EIs mrttors
per part del SóHer varen ser en

Marc,n'EugenUenCastarter.

RamònUull-C.F.SóHer,
alatardadeldissabte

El Sóller demà té un compro-
mis difícil. Hem de esperar que els
deixebtes d'en Miquel 6estard
estaran moK motivats per aquest
partit i lluitaran com el venen fent
per assolir un resuttat positiu.

Demà s'inicia ta lliga d'infantils
ctoSoQonflR0o^on8l

El Sóller reb Ia visita en aquest
primer encontre del Torre d'en
Pau. A priori ete nens d'en Manoto
Aroza pareix que no han de tenir
probtemes per batre a n'els seus
rivals, però no es poden confiar i
han de sortir a per totes per
començar el Campionat sumant.

Artetisme

Fusio"Herme-CirculoSollerense"
Joan

Després d'unes llargues nego-
ciacions, el passat divendres es va
signar, en el Palau Municipal
d'Esports de Qutat, el document
mitjançant el qual el C.A. Hermes i
Ia Secció d'Atietisme del "Orcuto
SoNerense' es fusionen, creant el
nou Qub d'Attetisme >terme&or-
cuk) Solterense", dins el que estaran
integratseteattetessoHerics.

Varen assistir a Ia reuntó en
representació del Qub solteric en

Francesc Aibona, n'Antonl Reinés i
en Joan Reinés, estant representat
l'Hermes pen Mateu Domínguez i el
seuPresident.

Antoni Reinés actuarà de Secre-
tari dins Ia directiva de Ia nova Enti-
tat, mentrés que en Francesc Arbo-
na, en Francesc RoI i en Joan Rei-
nésvarenseranomenatsvocate.

Amb aquesta unió es pretend Ia
potenciació d'aquest esport dins
tes dues entitats, creant-se un
equip més competitiu amb el que
es podrà participar a ta totalitat de
provesiltenques.

pgg^yfl0opQQ^
á r Mae6les ^

HAVARRO
tì66

QrPinteria á¿ obr&

SOLLER (Mallorca)

CalledesaMar210tel:630930

LAMPARAS-APLlQUES
TODOEN

ILUMINACIÓN

Bartolomé
Pomar

Llunan'78.Tel.630339
Sóller-Mallorca

Gelateria
C'AN PAU

GRANIZADOS
LECHEPREPARADA

Plaza Constitución
SOLLER

Ca'n
Bibi

FERRETERL^
Armería

Luna, 12
Tel.630447

SOLLER
(Mallorca)

A

Embutidos Agüitó S.A.
CASA FUNDADA EN 1 900 ' N. I. F. A. 07002827

TEL. (971)6301 68
(daß a I 2 y de 2 o 6 excepto sábados y días festivos)

• 'AVbA. ACTORlAS, 4 A - APARTADO 2 - SOLLER (MALLORCA)

PESCADOS
LACONCHA
Abierto de 9,30 a Ì 3, 30

y de 15,00a20,30

C/.delaMar,s/n.

VIDEOCLUB

<&&
C/. Cristóbal Colón, s/n

(Frente Mercado)
— -C«*M i PO «mi AI i r»or A \

Ci)VfcX
caN^

RESTAURANTE
Telefono632494

SOLLER

VOSINFORMAM QUE EL DIA 9 DE
SETEMBRE ESTRENAREM SA
NOSTRA "CUINA DE PAGÈS".
AMB PLATS DE TEMPORADA

DETARDOR
VOSESPERAM

RESTAURANT SA COVA
MENU ECONOMIC; DIFERENT CADA DIA

CUINAMALLORQUINA
OBERTDEi2'30h.A 15'30h.

VESPRESA PARTlRDELES 19 '00 h.
TOTS'HIVERN

TANCA T ELS DIMECRES
.-lo¿fQoa6a9Í89a.£aVrx>£ouzá.3-DeioUUaUarcpi .
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Ciclisme

Borrás-Nadal cinquès a Ia combinada
El ciclista solleric Pere Borràs fent parella amb en Miquel Nadal

Buades, Secretari General Tècnic de Ia Conselleria de Cultura del
Govem Balear, es va classificar en el lloc cinqué de Ia combinada de
ciclisme i atletisme disputada el passat diumenge entre Manacor i el
Puig de Sant Salvador, baix de l'organització del Club d'Atletisme
Opel-Felanitx, a Ia que hi varen prendre part prop d'uns setanta
equips.

La primera prova fou Ia de ciclisme entre Manacor i Felanitx, a Ia
que hi participaven a més del solleric ciclistes tan destacats com
n'Aynat, en Caldentey, en Joan-C. Tomàs, n'Antoni Pujol de Calma-
ri, n'Angel Gomila, en Gabriel Crespí, el "Campionissim" Timoner...
que a pesar de Ia seva voluntat no va poder aguantar el fort ritme
imprès pels més joves...

Ja de sortida es va imprimir un fort rttme, formant-se un grup de
cap d'onze corredors, entre els que es trobava el nostre ciclista
local. En ë començament del Puig de Sant Satvador es varen fer els
reJleus donant els ciclistes Ia medalla de fusta als atletes. EN Miquel
Nadal, co-equipier del solleric, va entrar en el lloc cinqué de Ia gene-
ral, a Ia que es va imposar l'equip d'en Joan Caldentey, seguit pel
d'enJaumeRieraield'enDavidBalaguer.

FutbolllRegíonai

Mariense, 0 - Port de Sóller, 3
Los del Port sensacionales

M.A.Feijóo

Mariense. Castelló I, Ferrer, Gual,
Mas, Jordan, Nicolau, Font I,
Campins, Ramis, Pastor y Font Il
(SalomyCastellóll).
Port de Só/fer Pujol, Vidal,
Guery, Arbona, Galindo, Vàzquez
Rosselló, Cabala, Adrover, Cas-
taldo y Atienza (Pardo y Manri-
que).
Arbitro Sr. Mas, buen arbitraje el
suyo.
Goles: Minuto 5 (0-1). Claro pe-
nalty a Català que transforma Ga-
lindo. Minuto 20 (0-2) Centro de
Castaido sobre Galindo que de
fuerte disparo consigue el segun-
do tanto. Minuto 30 (3-0) Vazquez
conskjue un bonito gol tras rega-
tearalportero.

Comentario. Se temia el despla-
zamiento por ser un equipo y te-
rreno de juego no propicio para
los del Puerto. Y Ia prueba de ello
fue ese primer tiempo del en-
cuentro en que los locates apreta-
ron mucho, sin que los visitantes
dejasen de hacerio también; por
Io que se vieron 45 min. muy dis-
putados.

Tras el descanso cambió el
decorado por completo, ensegui-
da marcaron los del Puerto, obli-
gando a los locales a estirarse
más; Io que propició el aumento
de Ia diferencia en dos ocasiones
más.

Muy bien los pupilos de Parra,
que estuvieron a buen nivel, de-
mostrando que con ganas e ilu-
sión se pueden conseguir gran-
descosas.

Bàsquet

Joan Capó de Felanitx, Espanyol i Penya
Mallorca, primers rivals de Ia temporada

Demà comencen les activi-
tats oficials de Ia temporada
198ity9p pels equips Senior
Femení, Juvenil Femení i Juvenil
Masculí. EIs tres equips, jugaran
als encontres fora de casa i
s'enfrentaran al Joan Capó de
Felanitx (senior F.), Penya
Mallorca (Juvenil F.) i Espanyol
de Palma (Juvenil M.). EIs tres
rivals d'aquesta jornada son
considerats dels millors i ben
segur que els encontres seran
interessants i disputats.

EIs dos equips Juvenils juga-
ran el dissabte i les senk>r el
diumenge i en Ia segona jorna-
da, els dtôs 14 i el 15, els tres
descansaran, per tant no debu-
taran oficial a Sóller fins el día
21. En las categories cadetes i
les infantils i Mini, està prevista
Ia confecció del calendari de
competició els dies 18 i 25 res-
pectivament, pel que segura-
ment començaran Ia lliga en Ia
darrera setmana d'octubre i Ia
primerade novembre.

Es va guardar un minut de silenci en homenatge a Pere Llabrés i a Josep Carreras

Hernàndez, Pou i Ferriol nous campions
delesBalearsdeMuntanya.
Hernàndez, guanyador absolut de Ia "Pujada"

Joan

Disset homes es presentaren
a Ia línia de sortida, davant l'Hotel
Edén del Port de Sóller, per
prendre part a Ia máxima prova
Territorial de Muntanya, per Vete-
rans, el Campionat de les Balears
de Muntaya, que en aquesta
ocasió arribava a Ia seva tretzena
edició.

L'organització a càrrec del
Club Ciclista "Defensora Solleren-
se" va saber estar a l'attura espe-
rada, gràcies a Ia col.laboració de
Ia Policia Municipal, Guardia Civil,
Policia de Transit. G.A.C. (Grup
d'Ajuda Ciutadana), Amics del
C.C.D.S., Creu Roja de Sóller,
Transports C. Sastre ¡ Aigua Font
des Teix, que varen cumplir per-
fectamentambelseutreball. >

El patrocini corria una altra
vegada a càrrec de l'Ajuntament
de Sóller, compatant-se a més
amb Ia col.laboració de l'Hotel
Edèn, Hostal Es Port, Hotel Gene-
roso, Hiper Sóller, Hotel Marina i
nombroses entitats i particulars
sollerics.

Abans de Ia sortida es va
guardar un minut de silenci en
record i homenatge a dos grans
aficionats, en Pere Uabrés "Es
Padrinet" (del Restaurant Ca'n
Pedro de Valldemossa) i en
Josep Carreras i Costajussà de
Sabadell.

Es sort en compacte pilot de
l'Hotel Edén ca a Ca'n Repic
(Sóller), baixant seguidament cap
en el Port. A Ia segona pujada a
Ca'n Repic, passat el Monument,
es produeix Ia primera escapada
del dia a càrrec d'en Teodoro
Lacasa, que es cridat a l'ordre del
grup en el pas del Convent, sal-
tant immediatament en
Vicenç-Joan Barceló i en Barto-
meu Pou. En Vicenç-J. Barceló
és caçat en el Port de Sóller,
mentres en Bartomeu Pou arriba
en el Monument amb quaranta
segons d'avantatge damunt el
pitot.

En el pas per Ia Vorta del
Tinent Coronel es produeb( Ia
primera i única retirada del dia, Ia
delveteràB. SebastiàAlbertí.

A Son Blanco Ja comencen a

Despresdel'esforzelsabordetriornf,peltresnouscampion:ideles
Balears

quedar els primers homes,
essentagafatenPou.

En el creuer de Fornalutx es
produeix l'escapada bona quan
salten del gran grup en Rafel Fer-
riol, en Bartomeu Pou i en Joan
Vanrell.

Immediatament surt en Fran-
cesc Hernàndez que conecta
amb els tres fugats, emperò no
en Jaume Fullana que es queda
enmig dels escapats i del grup
perseguidor encapçalat pen
Miquel Alarcón, en Gabriel Abra-
ham i en Pere Obrador, grup que
ràpidament s'aniria disgregant
amb una muntanya de troços.

En el pas pel Mirador el grup
de cap segueix compost pen
Francesc Hemàndez, en Rafel
Ferriol, en Bartomeu Pou i en
Joan Vanrell, passant a tretze
segons d'ells en Jaume Fullana.

A vint segons passen en Pere
Obrador, en Miquel Alarcón i en
Uorenç Vives. A un minut en Ber-
nat Muntaner. A 1'12" en Gabriel
Abraham. A 1'18" en Vicenç-J.
Barceló. A 1'33" en LJuc Colom. A
1'47" en Joan Bon. A 2'35" en
Jaume GiI. I a 2'47" els dos dar-
rers, en Josep Roig i en Teodor
Lacasa.

En el pas per Monnaber en
Francesc Hemàndez pega una
forta estirada partint en solitari.
L'escapada pareixia Ia definitiva,
però en Joan Vanrell aconseguiria
caçar-lo dues voltes més amunt,

assent posteriorment agafats pen
Rafel Ferriol i en Bartomeu Pou.

A cent cinquanta metres de
l'arribada en Rafel Ferrwl comen-
ça a sprintar, agafant-li Ia roda en

Francesc Hemàndez, superant-lo
àmpliament damunt Ia línia de
eta.

En tercer lloc entraria en Joan
Vanrell, seguitd'enPou.

lmpresionant sprint entre
n'Abraham i en Llorenç Vives,
disputant-se Ia medalla de bron-
ze del Grup C, imposant-se cla-
rament en Gabriel Abraham.

El lliurament de premis, en el
que hi va assistir Ia Presidenta de
Ia Comissió de Cultura i Esports
de l'Ajuntament de Sóller, Antò-
nia Cabot, es va fer davant l'Hotel
Edén, a Ia mateixa línia de sorti-
da. Les bandes acreditatives dels
títols foren imposades pel Direc-
tor de Ia Cursa, Jaume Oliver, en
representació del President de Ia
Federació Territorial Balear de
Ciclisme.

A destacar que com de cos-
tum hi va haver premi per tots els
finalistes, i que es va lliurar un
ram de flors a na Cati Alcover per
Ia seva constant col.laboració.

XIII Campionatde les Balears de Muntanya

Classificació General:

1.FrancescHernandez,VeteraA 1-19'00"
2.RafelFerriol,VeteraC: 1-19'00"
3.JoanVanrell,VeteraA: 1-19'12"
4.BartoemuPou,VeteraB: 1-19'17"
5.JaumeFullana,VeteraB: .'. 1-21'35"
6.PereObrador,VeteraB: 1-21'46"
7.MiquelAlarcon,VeteraC: 1-2V46"
8.GabrielAbraham,VeteraC: 1-22'30"
9.UorencVives,VeteraC: 1-22'30"

10.BematMuntaner,VeteraB: 1-23'11"
11.Vicens-JoanBarcelo,VeteraA: 1-24"06"
12.JoanBon,VeteraA: 1-24'19"
13.LJucColom,VeteraA: 1-24-31"
14.TeodorLacasa,VeteraA: 1-25-53"
15.JosepRoig,VeteraC: 1-26'56"
16.JaimeGil,VeteraEi: 1-27-03"

Campió de les Batears Veterans A: Francesc Hemàndez
Sub-Campió Batears Veterans A: Joan Vanrell
Medalla Bronze Veterans A: Vicens-Joan Barceló.

Campió de les Batears Veterans B: Bartomeu Pou.
Sub-Campió Balears Veterans B: Jaume Fullana.
Medalla de Bronze Veterans B: Pere Obrador.

CampiodelesBatear:;VeteransC: RafelFerrioL
Sub-Campió Balears Veterans C: Miquel Alarcón.
Medalla de Bronze Veterans C: Gabriel Abraham.
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ANUNCIS CLASSIFICATS

PffiLCONFECCION
AMEDDA

TOT-PELL
BAJOSEDENPARK

07108
PUERTODESOLLER

Blanquerna. TeI.
del3al6h.

63.13.30,

VENC TAULA DE SURF
"Vinta 2,95" i dues veles
"Neypry"de7,20m.,iT-21"
de5m.Tel.63.01.95.

SE COMPRAN MUEBLES
ANTlGUOS y toda clase de
objetos. Carrer de Ia Rosa,
3.Tel.63.10.67.

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica
o antiga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de Sa
Coma fJeroni Bisbal). Car-
rer del Vicari Pastor, 9. TeI.
63.08.65i63.07.68.

SE TRASPASA LOCAL
COMERCLAL 'CAN
ALTES". Informes FuMCAS
CABOT.Tel.63.38.43.

SE TRASPASA TENDA
COMESTIBLES CAN
PEDRO. La Huerta. Teléfo-
no 63.01.17, horas despa-
cho,oaI63.26.92,de9all
noche.

ESTUDLANTES. SE ALQUI-
LA PKO en Pataa. Zona

DE PARTICULAR A PAR-
TICULAR. Se vende Apar-
tamento Duplex, interiores
completamente nuevos.
Puerto de Sóller. TeI.
63.25.79.

SE NECESITAN APRENDI-
CES Y OFICIALES de
panadería. Informes: Pani-
ficadora Sollerense. TeI.
63.05.51

SE NECESFTA APRENDIZ
de 16 a 18 años. LJamar de
8alOnoche.Tel.63.00.21.

SE VENDE MOTO Yamaha
DT-80. Matrícula
PM-6773-AF, Seguro recién
renovado.Tel.63.19.13.

VENDO R-5 TX. Buen esta-
do. Matrícula PM-Y1 con
80.000 kms. Precio a con-
venir. Llamar de 13 a 15 h.
ode20a23h.Tel.63.28.88.

TRANSPORTES ECONÓ-
MICOS. Furgoneta Renault.
Horas convenidas. Forna-
lutx.Tel.63.18.10.

UNIVERSFTARI DONA
CLASSES de repàs
d'E.G.B., B.U.P. i C.O.U.
Hores a 500 ptes. TeI.
63.00.31. Telefonau a les 14
hores.

Veupopular

Quina és Ia seva opinió sobre Ia
premsa sollerica actual?

SOLLEf
SALSCAMlNSRURA

'ti*. 8* 7fm*AMF*,awn Pu$ft< S0fl 9
TM*po**t*B*r*AiiiM**nftm #ett*f

AntoniGarauCoH
Secretari Confraria Pesca-
dors"St.Pere"

-Considerar mort positiu
l'actual ventall periodístic a
Ia nostra VaII. "Veu de
Sóller", per presentació i
tipus de periodisme, es cla-
rament capdavanter. El
"Sóller" té molta història al
seu darrera, durant molts
d'anys va cumplir amb una
important misió, però l'apari-
ció de Ia "Veu" ha arribat a
un moment molt interessant
pel poble de Sóller, Ja no
sols perquè l'antic colega
caigués a dins una evident
monotonia, sino perqué sig-
nifica un estímul i una oferta
atractiva en un moment molt
oportú, i necessari per a tots
els ciutadans sollerics.

MartiTorrensArtal.
Farmacèutic

-Estic mort content de
que a Sóller tenguem dos
setmanaris. El "Sóller" fa un
periodisme tal vorta més
nostàlgic, anquilosat, antic
en definrtiva, encara que
sentiria molt Ia seva desapa-
rició pels molts d'anys que
ens ha fet companyia. "Veu
de Sóller" té un altre aire,
més modern, més actualrt-

zat i a Ia vegada dinàmic.
Són dues formes mort distin-
tes d'entendre el periodis-
me.

Magadalena
Mayol
Publicitària

Frontera

-M'encanta "Veu de
Sóller", per Ia forma que té
d'enfocar les notícies, que
és mott actualitzada. El
"Sóller", també m'agrada lle-
gir-lo, encara que es tracti
d'una publicació més aviat
històrica en el seu contexte i
menys actual. La "Veu de
Sóller" es fresca i jove, i en
definitiva consider molt
atractiva Ia línea de Ia nova
publicació.

Miquel Jaume Palmer.
Banquer

-Es indubtable que "Veu
de Sóller" ha agafat una gran
força, perquè és un setma-
nari viu i plé de noticies. Va
per amunt. El "Sóller", està a
dins una línia més tradicio-
nal, per ventura necessita
una injecció de joventut i
energia. En definitiva, estam
pariant de dues publicacions
clarament diferenciades.
Una que viu l'avui, i l'artre
més ancladaen el passat.

633456

• Una mare que mena els fills a l'escola "Sant Vicenç de
Paul" expressa Ia seva queixa contra el desgavell que s'arma
a Ia sortida d'escola al costat de Correus. "Una sèrie de ma-
res - diu - aturen el cotxe just davant Ia sortida i invadeixen
les aceres. EIs infants s'han de tirar enmig del carrer per po-
der passar, i creen un gran perill per tothom". Per aquell in-
dret surten els infants de preescolar i de primera etapa
d'EGB del col.legi, i les hores punta són realment perilóilo-
ses.

• Dues cridades telefòniques hem rebut aquesta set-
mana_referents a Ia reforma circulatòria. El tema és realment
calent, i les mesures empreses vertaderament controverti-
des.

La primera és Ia veu d'una senyora que es manifesta en
contra de Ia reforma, perquè l'arribada a Plaça des del carrer
de Ia Lluna és molt perillosa. "EIs caminants i els cotxets d'in-
fants, que a vegades són dos o tres, estan en contínua dis-
posició de ser atropellats. Per tant, no tan sols s'ha de
comptar el calaix dels botiguers a l'hora d'emprendre Ia re-
forma circulatòria, sinó tambéla vida delespersones".

La segona és d'una altra senyora que es manifesta a fa-
vor de Ia reforma, perquè així hi ha més espai per Ia gent
que va a peu, i no hi ha tants de cotxes aparcats. "EIs boti-
guers no tenen raó", conclou Ia comunicant.

• Un subscriptor que ha llegit les declaracions sobre Ia
premsa a Sóller, fetes per l'estanquer i empleat de banc, en
Tdo Oliver de Can Ximet, opina que amb aquesta constàn-
cia en fer Ia col.lecció dels nostres setmanaris demostra que
té una interès curtural i històric ben d'apreciar. Motts n'hi
hauria d'haver com ell! I com que Ia posa a disposició
d'aquell que Ia vulgui consultar, serà bo repassar campan-
yes i promeses electorals i attres declaracions dels nostres
pdrtics. Toten el seutemps, naturalment!

• Una attra veu per telèfon ens demana moft intrigada si
és veritat que des de Mallorca (com va publicar un Setmana-
ri local) Ii han regalat al Papa TRETZE casulles i... CENTT DEU
estoles. Es demana moft preocupat si és que en el Vaticà no
tenen prendes d'aquestes... o si es tracta d'una broma de
mal gust. Si fos veritat, quantes bufandes i llençols s'haurien
pogut proporcionar amb aquesta roba a gent que ho neces-
sita? A no ser que, realment, el Vaticà estigui tan a les darre-
retes que hagi hagut de vendre els hàbits dels cardenals per
poder menjar i per poder cursar Causes de Beatificació!
Ueugeramentateu, aquestcomunicant...

• Hem de donar compte d'una telefonada anònima en
forma de glosa que, a criteri d'aquesta redacció, atempta
contra l'honorabilitat d'un particular solleric. En conseqüèn-
cia, ens veim obligats a no publicar Ia poesia, en no ser que
el comunicant s'identifiqui degudament.

• "Una dona de Sóller que està emprenyada" ens diu
que el nostre Setmanari afavoreix massa els grups polítics
d'UM, PP, CDS i PSM, i que comença a ser hora de recolzar
el PSOE. Suposam que aquesta setmana haurà quedat se-
dolla de socialistes... i panxa-contenta!.

"GEFICSA"
ASESORlA FISCAL Y CONTABLE

C/. Bauza, 8-A-1 '. Tel63 08 24. SOLLER

Declaraciones de Renta y Patrimonio.
Centro de Cálculo. Contabilidades.

Seguros Sociales.

MERCERIA
LLANES

IGÈNERESDEPUNT

CAKRERBONANY,6
Tel.633837.SOLLEK

GRUPO ZURICH
SEGUROS

AgcBcUSuchfe-SóUer
GcnovnraI.SaM:hUS*C>f

PtazaConstitucion,9 TA
Tel.632105-07100SoUer

?

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Telefono 63 01 32

SantJaume, 7- Telefono63 ¡286
FABRICA:llleta, 40-Ca'n Tabalet- TeI. 63O65Ì

Molta paUa i poc bessó
EsPagòs

En Joan March del PSOE operat de morenes.

Idò sí, estimats companys, l'altre dia que feren les jorna-
des de treball del PSOE, hi estava tothom present, però així i
tot, trobarem a faltar Ia presència del company Joan March.
Quan vàrem aclarir que Ii passava ens comentaren que l'ha-
vien operat de morenes "ALMORRANAS". Per aquells que no
saben que són, són unes coses que surten per davers el cul
i sa veritat és que molesten molt. Ara sí que no podran dir
que els dels partits polítics siguin uns dats pel.... perquè si
així fos en March en aquests moments no estaria en
POST-OPERATORI. Les jomades foren mort entretengudes
-segons ells-, però Ia veritat és que els discursos deixaren
mort que desitjar, i si no que ho demanin a Josep Alfonso,
Regidor de l'Ajuntament de Palma i responsable de Ia EMT,
perquè el nanu sobava -dormia- com un 1oco". Devia somiar
amb els angelets. "Bravo, Tío, bravo". Tot això mentres En Fe-
lixPonsfeiaMmNGS.

"Reinaporundia"

HaIa anem! a Sóller Ja tenim Ia "Reina por un día", aquell
programa que feien per Ia Teto fa anys. La nostra regidora,
Na Uucia Oliver, va comunicar al batJe el seu pas al Grup
Mixt el divendres a les 12 i a les 18 hores de l'horabaixa ja
se'n penedia i Ii remeté un artre escrit que ó i registraren el
dissabte que Ii deia que tomava al seu costat.

EIs observadors polítics comentaven que aquesta "xicue-
lina" no s'havia vist mai a cap part del món.Això solsament
pot passar a Sóller. Creis-me que tenim qualque fenomen
per les Cases de Ia ViIa que te pots llevar el capell i fermar-te
bé les sabates perquè si seguim amb aquest pas, serà per
lkxjar-hicadiretes.

NO ES POLJTIC QUIVOL, ES POLTPC QUIPOT.

NotesBreus:

Segons les visions mésoptìmistes, ses garroves Ia set-
manaquevepodenhaverpujata1.200ptes. kilo.

Al capella que tenim a Sóller, en Llorenç Lladó, a Roma,
barriadadel Vaticà, ses c/ave/erasli han pentinatels duros.

El batle ha fotut un pany de maleta a Ia porta del carrer
de Jeroni Estades, que és per on entrava sempre el secre-
tari. Ara si vol anar al seu tall, haurà de passar per davant,
com tothom, i anar a Ia Policia Munidpal a fimar como cua/-
qutèr hijo de vecina, com un funcionari normal. Quines parda-
lades!

Degut al costipat del nostre Cap de Redacció, el moc
arribajaala Font del MuI. Hortelans: salvau els mobles.

N'Amador Castanyer, Ja no acabarà de pintar les tribu-
nes que va començar. Ara pareixen de patíta de gallo, un sí i
un no. Bravo. Ah ! Ja som al número 20 i envant.

En Biel Mercè - gran col.laborador nostre - ha aprovat Ia
setectMat amb un set "siete". Enhorabona Bielet nostro. Ets
elmillor,inodepoc.

*HS>J^
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Canarícultvra Art Música

Comença Ia temporada
de concursos

P.P.

EIs mesos d'octubre a
desembre solen ser el pe-
ríode elegit pels críadors de
canaris per organitzar con-
cursos, Ja que és el mo-
ment que les cries han
canviat les plomes i es tro-
ben en plenitud de colorit.
Per enguany, hi ha prevists
un total de set concursos
de color i positura, sis dels
quals es celebraran a
Mallorca, i el setè a l'illa de
Menorca. .

La relació de concur-
sos, per ordre crondogic,
éselsegüent:

• Manacor:del6all2
d'octubre. Coloripositura.

• Marratxí: del 26 al
30 d'octubre. Color ¡ posi-
tura.

• Palma: del 2 al 7 de
novembre. Color.

• Inca: del 9 al 16 de
novembre. Coloripositura.

• Sóller: del 24 al 28
de novembre. Color i posi-
tura.

• Palma: del 18 al 23
de desembre. Positura.

• Ciutadella: del 18 al
26 de desembre. Color i
positura.

La nostra ciutat té una
llarga tradició canaricultora,
i compta amb un grapat de
criadors coneguts més
enllà dels límits geogràfics
de l'illa. Amb el concurs
que s'organitzarà a Sóller,
els canaricurtors sollerics
recuperaran Ia tradició
d'organitzar-ne un anual-
ment de color ¡ de positura,
que l'any passat no es ce-
lebrà.

Dissabte es tanca l'exposició-
subhasta a benefici del C.F. Sóller

Les trenta-set obres exposades en el Museu del Casal de Cul-
tura, que formen part de l'exposició-subhasta a benefici del C.F.
Sóller, segueixen a disposició del públic fins demà, dissabte, a les
vuit del vespre, moment en que es tancarà Ia subhasta i es proce-
diràal'adjudicació de les obres.

CaI redordar que a Ia llarga llista de firmes expositores s'hi tro-
ben Ia flor i nata dels pintors i escultors, no tan sols de Ia comarca
sollerica, sinó d'artres contrades. Des d'aquestes pàgines, desitjam
als organitzadors que Ia subhasta sigui un èxit.

Joventuts Musicals presenta
el programa de concerts

M.l.

0
La nova associació solle-

rica de Joventuts Musicals ha
enviat als seus socis el pro-
grama de concerts que tenen
previst organitzar d'aquí a
Nadal. Tot aquest mes de se-
tembre han estat treballant
en qüestions burocràtiques,
per tal de posar al dia els pa-
pers que necessitaven per
legalitzarl'associació.

Un concert cada mes

Ara, després d'haver
mantengut contactes amb l'
associació de Ciutat i amb
d'attres entitats que es dedi-
quen a Ia mateixa activitat
musical, han previst Ia cele-
bració d'un concert mensual
d'aquí a final d'any, que pen-
sen prolongar en mesos suc-
cessius.

Elprograma

En primer lloc, pel mes
d'octubre s'organitza un
concert de flauta i guitarra, a
càrrec de dues joves intèr-
prets que fan una gira per Ia
Península i les Illes, convida-
des per les associacions lo-
calsdeJJ.MM.

El mes de novembre es
commemorarà Ia festa de
Santa Ceciïia, patrona dels
músics, amb un concert d'es-
tudiants de música de Só-
ller.

Dins les festes de Nadal,
està Ja aparaulat un concert
de cant Ì plano a càrrec de
Franciscà Akxnar i Ignasi
Furi6, que interpretaran un
programa exclussiu d'espiri-
tualsnegres.

Ben prest tendrem més
notícies del primer concert,
del qual vos informarem
oportunament.

Fornalutx Nuevo taller mecánico

Es construiran dos blocs de vivendes
adossades a Sa Rutlana

G.M.

El passat dilluns vespre es
celebrà a Fornalutx un ple or-
dinari en el qual el punt més
important de l'ordre del dia
era el de facultar al batle Jor-
di Arbona per a poder signar
l'escriptura referent a Ia cessió
de part dels terrenys de Sa
Rutlana de propietat munici-
pal. El solars se donen a IVABI
perquè hi construeixi un total
de 12 vivendes de protecció
oficial per a Ia promoció públi-

ca. Les vivendes estaran
construides en forma de ca-
ses adossades, dividides en
dos blocs, i que guardaran
una estètica en consonància
amb l'entorn i amb les normes
establertes que regeixen Ia
construcció a Fornalutx. La
construcció d'aquestes vi-
vendes, que constaran de
planta baixa i primer pis, co-
mençarà amb tota probabilitat
el proper mes de gener. CaI
dir que l'Ajuntament no cedeix
Ia totalitat dels terrenys de Sa
Rutlana, sinó únicament els

que se destinaran a l'edifica-
ciód'aquestsblocs.

Biblioteca

Un altre punt a destacar
fou Ia renovació del contracte
a Guillem Puig, encarregat
de Ia biblioteca municipal
d'aquesta vila, que s'obri tres
copsalasetmana.

Altres punts de l'ordre del
dia foren Ia lectura de cartes o
el capítol de permisos d'obra,
dels quals no cal destacar-ne
cap per Ia seva envergadura. Sóller cuenta desde el pasado sábado con un

nuevo taller de motos, dedicado a Ia reparación de
motocicletas de alto cubicaje. La compra-venta de
motos nuevas y usadas de todas las cilindradas y

variadas marcas será otro de los servicios que
proporcionará David Simpson, conocido por su
gran profesionalidad. El taller MOTOS SOLLER se
encuentra ubicado en el Pontden Barona.

LABORATORIO
TORRENS

La próxima setmana les anàlisis
s'efectuaran el dilluns dia 9,

idimecresdia 11.

HORARI:de8'30a9'30

TELEFON:63.17.81

PLACERy
RELA]AMIENTO

02081 13

Abieno de 16 a 5 de Ia madrugada

"CHOLO ZAPATEMA"
ABRE SUS PUERTAS

PARA OFRECERLES LAS MARCAS
QUE MAS SE LLEVAN

CjMPffl
ASI COMO LAS CREACIONES DE

NtóJDO UMA
CUIR CREATIONS

C/. BAUZA, n ° 15 - SOLLER




