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Comencen les obres del túnel de Sóller
Lesobresqueara

comencen
consisteixenen

l'habilitaciód'una
deswac/ódela

carretera actual per
poderiniciarla

perforaciósense
interferireltrànsitde

vehktes i, a Ia vegada,
facilitarelstreballs

d'acondicionament.
Tambés'incloula

construcció d'unes
casetesque serviran

demenjadorsi
vestuaris dels obrers
ocupats en les obres

(Ptana3). I

juntament

Elegits els Presidents de les Comissions Informatives
Redacció

Després d'un llarg temps
l'espera, els membres de cada
na de les Comissions Informa-
ves Permanents de l'Ajunta-
ient elegiren el respectiu Pre-
ident, en el transcurs d'una
3untó conjunta celebrada el
assat dijous a vespre. L'elec-
:ió dels Presidents correspon«
üs membres de cada una de
3s Comissions i no al Batle, tal
•om pretenia Antoni Arbona.

Al llarg de Ia reunió es toma-
en plantejar les dues opcions
lefensades, respectivament,
«I PSOE i pel PSM, en Ia reu-
iio prèvia de Ia setmana ante-
ior. El primer pretenia que totes

Presidència:
GuillemMayol(UM)

ObresiUrbanisme:
Antoni Vallcaneras (UM)

CulturaiEsports:
AntòniaCabot(PP)

les presidències quedassin en
mans dels grups de l'oposició;
mentre el PSM entenia que
s'havien de repartir les sis pre-
sidències entre els sis grups
municipals, tant del govern com
del'oposició.

Davant Ia impossibilitat
d'arribar a un enteniment entre
les dues positures enfrontades,
es procedí a Ia presentació de
candidatures a cada una de les
presidències. El PSM, CDS, UM
i PP presentaren un candidat
cada un, que fou elegit Presi-
dent per majoria de vots. El
PSOE i els Independents, en
canvi, es negaren a presentar
cadidats i, en conseqüència, les
dues presidències foren assu-
mides per membres d'UM.

BénsiServeis:
MiquelJaume(PP).
Turisme:
Maria Antònia Colom (CDS)
Governació i Sanitat:
MiquelGual(PSM)

^wdj) I C©ÖuÖQ°6> Motor Palma

CaUeRosseUóyCazador, 13
PALMA

C©DuoD°© Motor Patma

enSóUen
Vehículos Ocasión.

Plaza Mercado
Teléfonos: 63 17 62 - 63 16 80

Esports

L'Alaior, un rival d'orella
altaaCanMaiol

T.OIiver

Realment atractiu es presenta el partit de diumenge a
Can Maiol. EIs menorquins de l'Alaior estan en un moment
dolç de joc. Després d'apallissar al Maganoya per 7-0, tan
sols han rebut un gol a Ia seva porta, en 540 minuts de joc.
El Sóller voldrà fer bona Ia tradició de rendir a alt nivell quan
a davant té un rival de categoria. L'encontre es celebrarà el
diumenge capvespre, a les 15,30 h.

Per altra banda, recollim amb satisfacció el magnífic co-
menç de campanya del Port de Sóller, que l'ha duit a osten-
tar el liderat de Il Regional, encara que aquest cap de set-
mana té una dura prova alnca davant el Sallista.

Política esportiva

Es podran construir les noves grades
delcampdefutbol

EIs municipis de Ia comarca
rebran 33,5 milions per

infraestructura esportiva
PlòcidPérez

El Consell Insular de Mallor-
ca aprovà en Ia sessió plenària
d'aquesta mateixa setmana el
Ha d'Equipaments Esportius
per l'any 1989, que compta amb
un pressupost total de
504.998.470 ptes., per a Ia
construcció i millora de les ins-
tal·lacions esportives de Ia Part
Forana. Aquest PIa podrà ser
realitzat gràcies a l'aportació del
Consell (110.911.428 ptes.), el
Govem Autònom (79.000.000) i
els Ajuntaments de cada locali-
tat(315.087.043ptes.)

Setzemunicipis

El PIa d'enguany afectarà un
total de setze municipis, entre
els quals s'hi troben Deià, Es-
corcaiSóller.

Es dóna Ia circunstancia de
ser Ia primera vegada que Es-
corca accedeix a aquest PIa, Ja
que les seves instal·lacions es-
portives són de propietat ecle-
siàstica i no municipal i, en con-
seqüència, Ia comunrtat religic-

sa del monestir de LJuc ha ha-
gut de fer una cessió de les ins-
tal·lacions al municipi per un es-
paide20anys.

ComarcadeSóller

EIs pressuposts i les obres
esportives a realitzar en els mu-
nicipis de Ia nostra comarca són
elssegüents:

• Deià: Construcció d'una pis-
ta de tennis i de Ia caseta de
vestuaris annexes al camp de
futbol. Pressupost: 7.585.691
ptes. L'Ajuntament aporta
2.528,564 ptes. i Ia resta el Con-
sell.

• Escorça: Pavimentació de
les pistes esportives. Pressu-
post: 9.016.799 ptes., a repartir
a parts iguals entre el Consell i
l'Ajuntament.

• Sóller: Construcció de Ia
primera fase de les grades del
camp de futbol. Pressupost:
17.000.000 de ptes. El Consell
aportarà 10 milions, i l'Ajunta-
mentelsartresset.

Ensenyament

El MEC finançarà part de Ia
segona planta de IMnstitutde BUP

Redacció

En el transcurs d'una
reunió celebrada a Ia Direc-
ció Provincial del Ministeri
d'Educació i Ciència entre el
Batle de Sóller i el Director
Provincial, en presència dels
representants dels pares i
dels professors, Andreu
Crespi acceptà verbalment
financiar amb un 50 % els
costos d'execució de Ia se-
gona part del projecte
d'ampliació de l'Institut de
BUP, que preveu Ia cons-
trucció de Ia segona planta
del'edifici.

Aquesta decissió suposa
un canvi radical d'actitud del
Director Provincial sobre el
tema de les obres, ja que
continuadament s'havia ma-
nifestat contrari a participar
en Ia financiació del projec-
te, en base al conveni firmat
fa dos anys amb l'Ajunta-
ment. En aquest conveni
l'Ajuntament de Sóller es
comprometé a ampliar l'Insti-
tut de FP, per tal de donar
cabuda als alumnes de BUP
i, a canvi, el Ministeri es
comprometé a homologar
l'Institut, que fins aleshores
era municipal, i a dotar-lo
del professorat necessari.

AUoseta,elSollervapremermott,perofinalmentvasucumbirper
3-2(FotoJ.Sampedro).
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SantGrauiSantDaniel.

Demà, SantCalixte, Papa.

Dumenge, Santa Teresa
D'Avia,fundadora.

COSTUMARI

Conten que sant Grau tenia
una gerreta d'oli en to qual n'N
caben dues o tres xicres, però
que mai no s'estroncava. Al morir
el sant, to seva comunitat va con-
servar aquete gerreta com una
gran reíqua, perquè sempre raja-
vatantd'oicomhomvofa.

Un marxant envejós va veure
una manera de fer-se riquissim
comprant aquete gerreta, to qual
mai no desdea de rajar; va ofe-
rir-ne un gran tresor i to comunitat
va acceptaMo, perquè necessesi-
tavenreferelconventmigenrunat.

Però així que to gerreta fou del
marxant, es va estroncar i no va
rajarmaimésunagotad'oS.

Sorteig d'ahir dijous.
dial2deOctubre

3 5 23
24 38 47
-Comp. 31-

^Mr ^̂ MKM^F ^Rr ^F

Dijous,12-octubre....Nohubo

Dimecres,ll-octubre 09.236

Dimorts,10-odubre...61.781

DUluns,9-octubre 72.516

Divendres, 6 • octubre
73.315 (Serie 065)

El Temps
Estació de sa Vinyassa

L'any1958,endos
mesoscaigueren

1.542,OlrtresaUuc

Joan Puigserver

TEMPERATURES:
Maxima26'0':dia5
Minima12'2':dia7

PLUJA
3,5litresdia9

L'any 1958 el mes d'octubre caigueren intenses pluges,
en el Monestir de LJuc. L'observatori allà instal·lat, registrà
una quantitat total de 661,0 litres/m2, 214 dels quals caigue-
ren un menys de 24 hores el dia vurt.

El mes de novembre encara va ser més plujós, caigue-
ren881,Olrtresperm2.

La suma total d'aquestes dos mesos fou de 1.542,0
litres m2. A Soller, Ia mitja anual és d'uns 750,0 litres.

De totes maneres a Sóller el mateix any, el mes d'octu-
bre, caigueren 153,5 litres m2. i el novembre 660,0, que
tampoc està gens malament.

Enguany no du camí de ploure; més bé al contrari, però
np hem de perdre l'esperança: qualque dia plurà. Lo més
difícil és endevinar quan.

Esperem que no se torbi gaire a ploure, perquè si ho fa
bona nit tort i esclata-sangs.

ACTES DE LA SETMANA

^•RECITAL de Paco Guerrero, a Beneficio de Ia

Creu Roja. Dissabte dia 14 al Teatre Defensora a les

21'30hs.

•̂CONCERT a carree de l'Orquestra Simfònica de

les Balears. Dissabte dia 14 a l'Església Parroquial
deBunyola,ales21 hs.

^REPORTATGE Gràfic París Barcelona Dakar,

d'Enric Clara. Fins al 15 d'octubre a Ia sala d'expo-

sicions de "LaCaixa".

^EXCURSIO al Puig Galileu, Diumenge dia 15. Sor-

tida en cotxe a les 7'30 del matí, de Ia Plaça de
Sóller.

Horaris de
l'Euca

H

Convent Sagrats Cors
Port de Sóller
Biniaraix
L'Hospital
Deià
Fornalutx
L'Horta
Sant Felip
Sant Bartomeu
Menesfrdel'C*var

les celebracions de
ristia dominical
orari d'hivern

DISSABTE

19'OO
19'30
20'OO

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

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

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCAirestade
l'EstatEspanyol:

4.000Pts.
Estranger:6.500Rs.

Serveide
benznera

Diesfaners
de6a22hores

Diumengesifestius:
TANCAT

VeudeSófler
C/ Lluna, 53, baixos. TeI. 63 34 56. CIF. EO7431166

atMtiigrtfMS&tttt
EdKK PremsaUiure, CB.

/mprim*ur:EdrtoraBatear, S.A.
DírecíorJaumeCasasnovas

AdmWrtwc*fcFranciscaRoig
Pu6*cftotAdeteCeka

CU^Md*8 t̂occAi:PtacidPerezO-Ocal)iToniaiver(Esports)
Cof.tobof**>fs:Joan Castanyer, Joan-Antoni Castanyer, Miquel
AngelFeî o(Port),MiqudGual,AntoniJover, FrancescLorente,
GabrielMerce,Joana^er,Maria-^nasiaPerez,JoanPuigserver,

AntoniRuUan, AntoniSodesyPerePérez.
Disseny Emest Forteza
rGuiBemDeyàJesúsSampedro

PUNTSDE
VENDA

Sóller: EstancdeRaça.
Ca'nGodo.
Ca'nPereUuc.
Ca'nCalatayud.
Ca)abruix.
Ca'nMiquelLJauner.

L'horta: ComestibtesVidal.
Port: QubscLorente.

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

REGISTRE CIVIL

SOLLER
Neixaments
• Benet Francesc, fill de Benet Oliver i de

Margarida Noguera. Nascut dia 2 d'octubre.
• José María, fill de José Maria Vicens i de

Maria Margarita Colom. Nascut dia 30 de
setembre.

• Víctor, fill de Nicolas A. Nadal i de Maria
JuanaFar. Nascutdia8d'octubre.

FORNALUTX
Neixaments
• Antoni, fill d'Antonio Ferrer Andreu ¡'de

Inmaculada Concepción Mayol Bauzá. Nascut dia
29desetembre.

DEIA
Defuncions
• Pere-Antoni Ripoll Ripoll. Mort el primer

d'octubre, als82anys.

NOTES DE SOCIETAT

NOCESDEPLATA
COLOM-PAYERAS

Día 10 d'Octubre d'enguany en Pep Colom López i na
Paquita Payeras Vanrell celebren les seves noces de Rata.
Han estat vint-i-cinc anys de conviure junts, vint-i-cinc anys
d'alegries ¡ de tristeses. Han surat tres al.lots a força de fer
feina de valent, però Ia seva unió i l'amor que es professen
lis ha permés dur Ia barca a bon port. Ara, mirant cap enrera,
veuen tot el que han batallat i, mirant cap endavamt, el camí
que lis queda per córrer. Tots desitjam que sigui ben llarg i
plé de beneurances. Molts d'anys parella. I que daquí a
vint-i-cinc anys més poguen celebrar les d'or amb tanta
¡l.lusiósalutiaiegria.

El lunes día 2 de oelubre de
1989, en Ia Universidad de les
Illes Balears obtuvo el "Doctora-
do CUM LAUDE en Historia", con
una brillante exposición de su
interesante Tesis Doctonîl sobre
Ia "Evolución del ritual tunerario
en Ia Curtura Talaiótica", el joven
sdlerense Jaime COLL CONE-
SA, conservador del Museu de
Cerámica "González Martín"
situado en el Palau del Marqués
de Dues Aigües de Valencia.

Nuestra cordial enhorabuena,
extensiva a su esposa Nuria
Tabanera García, padres y fami-
liares.
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Cercau set noms personals. 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..

SoUcnahSCPADEPOSSESSDNSddnimmaiMxA*JM-atttom-ai*c-
Monteare MonnaberMontraats-Bn.

Solucions á dt: PerSantMkfjelelbestBrtomba depel, perSantUadà toma tombar

Serveis

Aju*roentde&fer 63020y0204
OfcinaMuricipide(Port 630101
AjuntarnertdeFomaUx 631901
AjuntamentdeDaà 639077
JufetdeSóter 630348
Nobré 632611
Rectora 630602

PoícaMuneipal : 630200
PoiciaMuntópïWrgèraes 633721
GuaKfaQvl 630203
Bombers 632500

UnitatSantória 633011
CreuRoja 630645
MetjedeGuarde(Avisos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cementil 631429
RestiencfrHospa 630777
Depuradora 630642
Correus 631191
BGBS',sa 630128
ServeiFunerari 630805
-BGas'sA(averias) 630198
tlGas-s.a.ftJrgències) 631108
LocutoriBriaraix 630017
ObresdePort

A.S.C.P.(Ca'nDufce) 632421
CrcUoSoterense 631206
LaUniónSaBoígueta1 630163
DefensoraSoterense 631556

FerrocarideS*r 6301X
CaîarcosAzutes1 630170
Oa*Tranontana" 632061
P*adaTaxisisPort 631384
ParadaTaxis-Sóter 630571
P*adaTaxis-SaTofTe 631379
AutocarsUompart 202125
AutocarsSóte- 632821
AutocarsRepic 630567

TRINS

flrtM-Sofcr08,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
Ofcr*w06,45-09,15-11,50-
14,10-18,30.

TRAMVIES

&*rflwt05,55-07,00-08,00-09,00
-09,30-10,00-10,30-11,00-11,30-
12,00-12,30-13,00-14,00-15,00-
15,30-16,00-16,30-17,00-17,30-
17,55-18,30-19,00-20,00-20,45-
(21,OODiumengesiFestius).
flWfA*r06,20-07,30-08,25-09,30
-10,00-10,30-11,00-11,30-12,00-
12,30-13,00-13,25-14,30-15,30-
16,00-16,30-17,00-17,30-17,55-
18,30-19,00-19,30-20,20-21,10-
(20,30i21,200ijmengesiFestJus).

AUTOCARS

iA IfmMrànm *a fVu"anwrnff-rMwmOSS0v60-
ftrt*A*r07,30'-10,00-12,00'
-15,00-19,00
PottdeSòOer-Deia-
VBtofanosss-Pskns:
07,X-09,30--14,X-16,00*-17,X.
OaWW*So*r08,15'-10,45-
12,45*-15,45-19,45.
Deià-VaUemossa-Patoa: 08,00 -
10,00*-15,00-16,30--18,00.

OEssuprimeixetediumengesi
festius.

StiferArtfeAfenf*09,00.
PtxtoB Sóicf-Pofídc ffoiflflftt09.30
PortdePoknca-So*rm

BARQUIS

PotoeSókr-SaCatín:
10,00-15,00.
StCatími-PoaoeSokr.
12,00-16,45.

FARMACMDIUMMMMD
GUARDIA

AI'A|untamenl(PolcaMundpa])vos
«xfcarantefarmàciaa
laqualvospodeudingK.

Veu de SóDer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIOPFRSONAL

DE18A20HORES
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TúneldeSóller Eleccions

El President Canellas inaugurà l'inici de les obres
Jaume Casasnovas

Encara que el comença-
ment de tes obres d'acondi-
cionament de l'esplanada que
servirà de base per acollir Ia
maquinària que s'utilitzarà en
l'obra del túnel no serà ofídal
fins Ia setmana que ve, quan
el President de Ia Comunitat
Autònoma, Gabriel Canellas
inaugurarà les obres, de mo-
ment els treballs començaren
dimarts d'aquesta setmana.

Segons manifestacions
d'Antoni Cuart, promotor del
projecte, les obres que ara
comencen no s'aturaran fins
que el túnel estigui llest,
d'aquíaunsdosanysimig.

TracatdeItúnel

El traçat del túnel correrà
para/./e/ al de Ia línia ferrovià-
ria, i tendrà un total de tres
quilòmetres de llargària. La
boca d'entrada a Ia zona sud
està situada per damunt Ia del
tren, moK aprop dels jardins
d'Atfàbia. A Ia banda de Sóller
s'ubicarà entre primera i -Ia
segona volta del CoII1 després
óüPontdenValls.

Aquest sembla ser el pro-
jecte definrtiu que es durà a
efecte, una vegada desesti-
mada per Ia Conselleria
d'Obres Públiques Ia modifi-
cació de Ia boca d'entrada a
febandadeBunyoteL

Les nfwQUHMM 0xcBVMioroB MnCJAren tes otof0s el UNiMfts d'fl »St»!

Una vegada que s'hagi
començat Ia perforació del tú-
nel a Ia zona sud (Bunyola),
s'iniciaran també les obres a
Ia banda de Sóller, a fi de fer
coincidir els dos túnels en el
centre del recorregut.

RoaccKMis

El BatJe Antoni Arbona
manifestà en unes declara-

cions que desconeixia el pro-
jecte definitiu del túnel, y que
el començament de les obres
no era sinó una maniobra
electoral més. Al mateix
temps, lamentà que l'Ajunta-
ment de Sóller no hagués es-
tat informat de l'inici dels tre-

El pobte de Sóller ha reac-
cionat amb escepticisme da-
vant l'evidència de l'inici de

les obres. Alguns estan preo-
cupats per no conèixer el pro-
jecte definitiu amb exactitud,
els vans afectats no tenen
constància de que existeixi
cap expedient d'expropiació o
d'ocupactó de terrenys, i no
falta qui lamenta que el poble
no compti amb Ia infraestruc-
tura necessària per fer front a
les conseqüències derivades
deItúnel.

Folklore Excursions apeu

Matalassos de llana per
ta Mostra Internacional

j.p.

Una vegada constituïda,
Ia comissió organitzadora de
Ia Mostra Internacional Fd-
klòríca ha posat en marxa
algunes iniciatives dirigides
a Ia finançació de Ia desena
edició. Les finances són Ia
major preocupació que té en
aquests moments Ia comis-
sió, perquè necessita eixu-
gar el deute pendent d'edi-
cions anteriors, al mateix
temps que procurar-se el
diner suficient per poder fer
front a Ia trobada fdflòrica
del'anyvinent.

En primer Hoc, els orga-
nitzadors fan una crida a to-
tes aquelles persones que
tenguin qualque matalàs de
llana que no facin servir i el
vulguin cedir a Ia Mostra.

Aquests matalassos de llana
seran canviats per altres
d'escuma, que seran utilit-
zats per Ia pròxima edició.

UençoteillKeres

En segon lloc, fan una
crida per obtenir llençols i lli-
teres de dos o tres sostres
en bon estat d'utilització. Ai-
xí, te Mostra anirà acumulant
en propietat un material que
Ii és moK necessari per allot-
jar els diferents grups que
participen en Ia trobada.

EIs interessats en des-
prendre's d'aquest material,
basta que telefonin al núme-
ro 63 07 53, en hores d'ofici-
na, o ho comuniquin a les
tendes Capritxos o Gent
Menuda del carrer de Ia
Uuna, i passaran a reco-
llir-ho.

Diumenge, al Puig Galileu
p.p.

Més d'una vintena de per-
sones es trobaren dilluns pas-
sat a primera hora del matí
per participar en l'excursió al
Puig Roig que organitzà el
conegut marxaire soHeric Je-
sús Martin. El temps, que
amenaçava pluja, millorà en el
transcurs de Ia jomada, i el sol
feu moK agradabte una excur-
sió poc pesada i amb vistes
meravelloses.

Des de Sóller, els cami-
nants anaren en cotxe a LJuc
i, des d'aqui a peu cap a Cos-
conar, su-ran de mar, amb

panoràmica sobre Ia costa
maUorquina: Torre de Uuc,
Carregador de LJuc, Es Codo-
lar, ... Dinar a Cosconar o a
Albarca, a voluntat, i retom
desdeUuc.

AIPuigGaMkHi

La pròxima excursió es fa-
rà passat demà, al Puig GaIh
teu, al costat del Massanella.
L'expedició sortirà en cotxes
particulars a tes 7,30 del matí
de te Raça Major fins a ¡'Alzi-
na dels Set Simafe, i continua-
rà a peu per te Font Saura fins
arribar al cim. El dinar es farà
atefontdeComafreda

FRANOSCADARDERAGmLAR
manifiesta no haber sido Ia persona que efectuo

Ia Uamada de queja contra Ia guarderia de
Santa Teresa. En consecuencia, tomará las

medidas legales pertinentes contra Ia próxima
persona que Io insinúe o diga.

EIs partits de Sóller demanen
una campanya neta

JaumeCaseinovos

EIs partits potftics de SóUer,
COS, PSM, PP, PSOE, es reuniren
el passat dilluns per ptantejar-se
com havia de ser Ia campanya elec-
toral.

En conclusió, s'arribà a un acord
dequatrepunts:

1.- SoUteitar a l'Ajuntament que
disposi d'uns espals públics per
poder aferrar Ia propaganda electo-
ral.

2.- SoUeitar a l'Ajuntament que
abans de dia 29 d'octubre es nete-

gin i posin en condkaons els tocate
on s'ubicaran els cd.tegs etecto-
rate.

3.- Repartir de manera igualità-
ria els espais dispontotes, de tal
forma que cada grup respecti Ia
propagandadeteattrespartits.

4.- SoUicitar als demés partits
no assistents que respectin te fHo-
sofiad'aquestesnormes.

Aquesta normativa fou accep-
tada per tots els presents, i també
pel partit EIs Verds-Uista Ver-
da, que no pogué assistir a te
reunió, però que s'adherl a Ia pro-
posta.

Fornalutx

El novembre començarà Ia
construcció de les vivendes socials

Redacció

Ja és totalment segur que
el proper mes de novembre
s'iniciaran tes obres de cons-
trucció de les 12 vivendes de
protecció ofícial de promoció
pública en els terrenys de Sa
Ruttona.

A Ia vista de l'interès que
ha despertat a Fornalutx
aquest tipus de vivendes, avui

mateix, divendres, es despla-
çarà a aquella vila Carme
Garcia, de l'Institut Balear de
Ia Vivenda, depenent de Ia
Comunità Autònoma, per tal de
donar explicacions sobre els
tràmits a realitzar, requisits que
han de reunir i documentació
necessària per accedir a l'ad-
judicació d'una d'aquestes vi-
vendes.

La reunió es celebrarà a
l'Ajuntamentates18h.

Deià

L'Ajuntamentja ha estrenat el nou
dúmper

M.l.

La setmana passada Ia brigada
municipal d'obres de Deià estrenà
el dJmper que l'Ajuntament adquW
amb una subvenció del Consefl In-
sular. Es tracta d'un vehide que
servirá per a te neteja i attres feines
de te brigada Fins ara el municipi
no comptava amb cap aKra medi
pertransportarmateríal.

Per pagar el vehide, el OM, a
través del PIa d'Obres i Servéis
d'enguany, costejà el 85% del total,
i l'Ajuntament de Deià sote ha hagut

depagarl'attre15%.

AMrMobnMcontractadM

En el Re del mes d'octubre,
s'acordà procedir a te contractació
d'obres que el OM ha subvenck>
nat.Enconcretsontessegüents:

• Construcció d'un garatge
municipal situat a te zona del camp
defutbol.
• Reforma de tes oficines mu-

nicipate.
• Reconstrucctó dete marges

deteFontdesRacó.

AVISO

DOCUMENTONACIONAL
DE IDENTIDAD
Se admitirán instancias

Día 17deoctubre
mañanade 10'OOal3'OOhoras

LOCAL: AYUNTAMIENTO DE SOLLER
NOTA: DeberápresentarseelD.N.I. vie|o.

Se puede hacer el carnet a partir de cualquier
edad.

SóUer, 11 de octubre de 1.989

INSTITUT DE FORMACIO
PROFESSIONAL
"JOANMIRO"

CURS: "PROGRAMACIO APLICADA A LA GESTIO"
I.N.E.M. F.P.OCUPACIONAL
INICI:DIA24.
HORARI:DELES17ALES21,15
mSCRIPCIONS:FINSDIA 19.
HORARI:DELES9ALES13.

CIRCULO SOLLERENSE
Societat Esportiva i

Cultural
Es comunica a tots els socis accionistes d'aquesta socie-

tat que durant els mesos d'Octubre i Novembre es pagaran
els interessos dels títoLs d'aportació voluntària.

Düluns i dissabtes de 18h. a 19,30 h.

ASECRETARLA.
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CanarícuHura

AntoniCabot:
segonpremide
posituraa
Manacor

p.p.

El president de l'Associactó
de Canaricultors de Sóller, An-
toni Cabot, ha aconseguit el
segon premi de positura en el
concurs de canaricuKura cele-
brat els dies 6 a 12 d'octubre a
Manacor. Per ser el primer de
l'any que es celebra, és un dels
concursos més difícils de l'illa,
ja que Ia temporada de cria
acaba de començar, tot just ini-
ciada Ia tardor, i motts canaris
encara no tenen el plomatge
complet. Aixf i tot, Antoni Cabot
havia enviat al concurs un total
d'onzecanaris.

Q jutjament dels ocells es
cetebrà diumenge, i l'entrega
de premis es farà demà, dis-
sabte, a Manacor, en el trans-
cursd'unsopardegermanor.

El pròxim concurs de l'illa
tendrà Hoc a Mamrtxi els dies
26 a 30 d'octubre, i s'espera
que W concorrin un bon gra-
pat de canaríers de Ia nostra
VaM. Es tracta, com l'anterior,
d'un certamen de positura i de
cokx.

/

TerceraEdad

Cultura CreuRoja

Sóller podria ser l'escenari de les
"XV Conferències de Ia Mediterrània"

PlàcidPérez

TaI com ens ha informat
el Dr. Norman Holub, un
dels Directors de tes "Confe-
rències de Ia Mediterrani",
Sóller podria ser l'escenari
d'una de tes ponències de Ia
quinzena edició d'aquest
cicle de conferències que es
desenvoluparan l'any 1992 a
Ciutat. De confirmar-se Ia no-
tícia, seria Ia segona vegada
que Ia nostra ciutat es cons-
titueix en seu d'aquestes
Conferencies, ja que l'any
1980 es celebraren íntegra-
mentaSóHer.

Cientfficsintemacionals

Es tracta d'un congrés
d'història, geografia, etnolo-
gia, literatura, i d'attres matè-
ries que es cetebra a l'estiu,
cada any en un país diferent,
i compta amb Ia participació
de oentífícs d'àmbit interna-
cional.

PeI que fa a les Confe-
rències de l'any 1992, el Dr.

NonTMnHoJubcoHytBfrjnibtocou8bofBctod<lpfofa<tofRob<rt
Kennedyidel'EscotadeMargera

Hdub té Ia intenció de dedi-
car una sessió a Ia "Restau-
ració i Conservació de mo-
numents antics", que indou-
ria des dels camins de mun-
tanya fins a marges, cases
senyorials i edificis històrics.
Per aquesta ponència, Nor-
man Hdub comptaria amb

Ia col·laboració de l'Escota
de Margers de Mallorca,
que ha recollit amb molta
il.lusió l'organització d'aques-
taponència.

Norman Holub és pro-
fessor d'Història Medieval en
el Dowling College de Nova
York, i fa més de vint anys

que té establerta Ia seva re-
sidència d'estiu a Ia nostra
vall, on ha adquirit una casa
ambproptetat.

"EscoladeMargers"

Gregori Puigserver, as-
sessor del CIM per tot quant
fa referència a l'Escofa de
Margers, ha acceptat ö res-
ponsabilitat de dur endavant
aquest projecte, que, segons
digué, "pot servir per donar
un considerable impuls i res-
sò internacional a to nostra
Escola de Margers". De Ia
primera entrevista ja sorgt Ia
idea d'erigir en seu d'aques-
ta ponència tes aules que te
pròpia Escola té al carrer de
les Animes de to nostra ciu-
tat. De moment, té confirma-
da Ia presentació d'una po-
nència el professor Robert
Kennedy, també nord-ame-
ricà que passa llargues tem-
porades a Sóller, que ha re-
dactat Ia seva tesi doctoral
sobre el tema dels "marges"
mallorquins, Ia seva cons-
trucció, i latècnicautilitzada.

Un numeroso grupo de porrerencs visita nuestro VaIIe
J.S.

El pasado jueves día 5 visi-
tó SóHer en excursión progra-
mada por *Sa Nostra" de Po-
rreres un grupo de 110 perso-
nas, que fueron recibidas en Ia
estación del Ferrocarril por el
delegado de dicha entidad y
el presidente de Ia Asociación
tocaL

Los participantes visitaron
ta iglesia parroquial, en Ia que

fueron recibkJos con una pieza
interpretada al órgano. Juan
Segui tes acompañó a visitar
todas las capillas, explicándo-
les los detalles religiosos y ar-
tísticos.

También visitaron el Mu-
seo del Casal de Cu/tura,
donde fueron recibidos y
acompañados por Ia Sra. Ade-
Ia Oliver Allí admiraron las an-
tigüedades que conserva el
museo, que tes encantó.

Más tarde bajaron al Puer-

to en tranvía, donde disfruta-
ron del buen día otoñal. Co-
mieron en el restaurante Es
Canyis, donde se les sirvió
una suculenta comida y su
correspondiente postre, espe-
cialidad de Ia casa, que mere-
ció las alabanzas de los pre-
sentes.

Finalmente, siguieron ruta
hada Deyá y Valldemossa,
contentos y satisfechos de Ia
agradable visita efectuada al
VaIIe de los naranjos.

Vacaciones Tercera Edad

Ha llegado a nuestra aso-
ciación el Programa de Vaca-
ciones de Tercera Edad que
oferta INSERSO para Ia tem-
porada 89-90, así como Ia re-
lación de agencias de viajes a
través de las cuales se pue-
den contratar dichos viajes. El
primer tumo se puso a Ia ven-
ta el 25 de setiembre, y su sa-
lida está prevista a primeros
de noviembre. La oferta con-

templa una estancia (Je 14
días en Matalascañas (Anda-
lucía), Gandía (Valencia) o Sa-
kxj (Cataluña), por 17.500
ptas. Los traslados se realiza-
rán en avión a Cataluña y en
barco a Valencia y Andaluda.

Buñotada

El jueves dfa 19 se cele-
brará Ia tradicional buñdada
de "tes Verges". Te espera-
mos!

Dema,Festival
abeneficide
laCreuRoja

Comissionat

Uns músics importants
dins un àmbit que ultrapassa
Ia nostra Comunitat Autòno-
ma, com són Paco Guerrero i
d'altres dels quals no podem
donar noms perquè estam
pendents de confirmació,
s'han posat a Ia nostra dispo
sidó per aquest dissabte, dia
14, a les 9,30 del vespre, a Ia
Defensora, per fer un recital
que promet ser d'alt nivell, a
benefici de Ia Creu Roja.

En Paco Guerrero Ja és Ia
cinquena vegada que actua
a Sóller, i ve a presentar
les seves noves falques musi-
cals.

EIs attres probables són
un cantautor que es cotitza
amb un "cachef de devers
400.000 ptes. i un grup musi-
cal molt conegut que, ara per
ara, és al Principal i estam
pendents del seu retorn.

RECORDAtmO. Aquest
dissabte (demà o avui, se-
gons on el ltegigueu) a les
9,30 a Ia Defensora, ho passa-
reu bé i ajudareu a Ia Creu Ro
ja

PreparamNadal

FaJten dos mesos per Na-
dal i l'Assemblea local de Ia
Creu Roja vol convocar un
concurs de dibuixos entre els
voluntaris, socis, simpatit-
zants i escolars; és a dir, joves
des de primer d'EGB fins al
final d'etapa de Ia 3a. Edat,
amb Ia finalitat de triar-ne un
per adaptar-lo com a tarja de
Nadal. Qualsevol tamany és
bo, si bé assenyalaríem Ia
quartilla com a idoni, en blanc
inegre.

Tenim Ia intenció de expo-
sar-los i dotar uns premis de
valor simbòlic, tenint en
compte l'edat dels partici-
pants.

RELOJERlX

Avda.J.Estades, 11 - TeJf. 630982
SOLLER QfaUorca)

Antonia Seguí
DepUación-Pedicura
Manlcura-Masajes

Limpiezas

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

Almacenes
•

Company
Avda.JerinimoEjtades.3-TeL(971)631833-SOLLEH(MaUona)

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

119.000ptas.

Vídeo. Mando distancia. 8 horas
grabación.
TelevisionSABAl4"

99.000ptas.
>.

Equipo Hi-Fi 100 W con muebles y .
bafles

95.000ptas.

lO%Descuentoen
Radio-Cassettes Hitachi

Ordenador540K
Disco720K
Monitor
MS2-GWBasic

114.900ptas.

Cámara Vídeo SABA,
desde 5.076 ptas. mes.
Ventas a plazos.
Ofertas especiales.

Almacenes Company
Como siempre, más baratos

(%estouronte

FROTS SECS
PatatíUa, golosinasytoda clase de

frutossecos
CalleLluna,68

ELECCIONS GENERALS 1989
ACTE - MITIN

pgOE SALA D'ACTES DE "LA CAIXA"

DlJOUS DIA 19 D'OCTUBRE A LES 21,30 HORES
•

AMB L'INTERVENCIO DE:
ANTONI GARCIAS9 CandidatalSenat

VALENTI VALENCIANO9 Diputatautonòmic
JAUME COLOM1 Regidor

PSOE
PER SEGUm PROGRESSANT
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VEU DEL LECTOR

En defensa de Toni Burgos
Editorial

En referència als escrits
pareguts recentment en
ers Ia persona de Toni Bur-
os, ex-president del C.F.
óller, me veig oblgat a pun-
jalítzar i per a tant dignificar
I seu nom posat en "sotfa",
teses les manrtestacions
iues'hifan.

Recordar que en Toni
¡urgos va agafar al C.F.
tóller sense afany de prota-
pnisme a un moment mort
ireu, tan econòmicament
om moralment Ou9adors i
ificció) i que es va crear una
ünt Gestora per tal de dur
ndavant al club, qual cosa
is podria ratificar per molt

d'aficionats.
Crec que com ex<Hrectiu

he de reconèixer i assumir
errors, però puc dir que hem
treballat Io millor que hem
pogut i sempre defensant els
colorsdelclub.

Servesqui aquesta pun-
tualització de recolzament al
treball desinteresat i al mateix
temps de repolsa pel que fa
d'agressió a Ia dignitat de
Toni Burgos que no pot esser
posada en entredit gratuita-
ment.

MaciàEstades
ExsJrectiu de laJunta
delC.F.Sóller

Rodesdepremsapera tothom
Si començam aquest editorial afirmant que a l'Ajuntament de

Sóller hi ha un gran desgavell, segurament no aclarírem gran co-
sa. No obstant això, Ia majoria de gent no sap ben bé el que
realment passa i, els qui ho saben a través de Ia premsa, només
coneixen una part de Ia situació; perquè l'altra, Ia part del Batte,
ningú Ia coneix. En aquest sentit, ens sembla de primordial im-
portànciaqueelBatledonilasevaversiósobrelasituacióactual.

Es molt preocupant, emperò, que faci sis anys que el Batle de
Sóller sigui Antoni Arbona Colom, i que Ia informació subminis-
trada als mitjans de comunicació per part seva sigui nul.la. A no-
saltres sempre ens ha passat amb tes mateixes cançons: "Si, ja
vos ho diré". "D'això n'hem de parlar". "No passa res, tot va moft
bé...". .

Però allò que encara ens sembla més greu és que, per una
vegada que es decideix a parlar, demostrí una clara preferència
per una determinada publicació.

En definitiva: que proporcioni unes declaracions a uns diaris

concrets i Ia sostregui als altres. Ja són massa tes vegades que
hem hagut d'escoltar:» "Ja vos ho diré. Primer faré unes
declaracions al diari... i després ho tendreu vosaltres". Això, a to
premsa del cor es diria "vendrel'exdussiva".

Senyor Arbona: només Ii vokJríem recordar que"VEU DE
SOLLER" no l'ha tractat gens malament. Ben al contrari. Sempre
Ii hem corregut al darrera per sol.licitar-li informació, i des del
primer dia hem posat el Setmanari a Ia seva disposició.

LJ votem fer present, a vostè i a tot el pobte, que el passat
diumenge ens anuncià que convocaría una roda de premsa per
explicar el succeït de Ia regidora Uucia Oliver. Vostè convocà Ia
roda de premsa, però només convidà els diaris d'una determina-
da empresa. Pensam que, tant l'altra premsa com Ia ràdio i Ia te-
levisió, tenten dret a aquesta informació, i els ciutadans també.

Es bo que el poble sàpiga per què només donam informació
d'una part i no de l'altra. La culpa no és nostra, sinó del que hau-
riad'informarinohofa,onomeshofaasegonsqui.

Reflexió davantles eleccions 29-O (I)
Comité de Premsa P.P.

El proper 29 d'octubre els
ciutadans espanyols estam
convocats per exercir un dels
drets democràtics més impor-
tants: el vot; amb ell designa-
rem President del Govem es-
panyol mitjançant les Corts.

Després de 10 anys de
democràcia ja estam acostu-
mats en aquest fet; hem votat
en diferents ocasions als Mu-
nicipis, als Governs autonò-
mics, a Ia Comunitat Europea i
al Govem Nacional. Però no
per Ia normalitat, quotidianie-
tat, ò freqüència deixa d'ésser
important aquesta convocatò-
ria a les umes, i sobretot da-
des les circunstancies actuals
en que viu el nostre país, Ia fi-
ta del 29 - O és trascendental.

Per això, com a Partit Polí-
tic compromès amb Ia seva
socitat, volem fer una reflexió
en veu alta, ara que ja ha co-
mençat Ia cursa per arribar a
"LaMoncloa".

La reflexió es Ia següent:

no tots els partits polítics que
es presenten a les eleccions
juguen amb les mateixes
avantatges; n'hi ha un que
reuneix clares avantatges tant
per a guanyar com per a per-
dre:elP.S.O.E.

1: Avantatg per a guan-
yar. La no objetivitat dels
medis de comunicació.

Podem afirmar sense por
d'errar-nos, que un 90 per
cent de Ia premsa espanyola
és socialista o de tendència
socialista; setmanaris, diaris i
revistes, sense definir-se polí-
ticament, ens venen una
imatge excel.lent del govern
espanyol actual i sobretot del
presidentGonzatez.

La T.V.E. ens dóna Ia in-
formació tamissada, es clar,
tamissada pel govem socialis-
ta, fent incidència damunt uns
determinats temes i obli-
dant-se d'uns attres ò do-
nant-los menys importància.

A Ia ràdio, Ia majoria de les

emisores pateixen el mateix
mal; tret dünes quantes, les
artres estan treballant, sense
adonar-se'n ò adonant-se'n,
peralgovem.

Així el ciutadà que llegeix
premsa, escolta Ia ràdio ò mira
Ia televisió quan se'n va a
dormir a sentrt al manco una
dotzena de vegades les ma-
revelles que fa el Govern es-
panyol de Ia mà de Felipe
González.

D'aquesta manera el
P.S.O.E. té moltes possibili-
tats de guanyar les presents
eleccions (a força de sentir Ia
cançó l'arribam a tatarejar).
Amb tots els medis de comu-
nicació a favor, surt en aques-
ta cursa com a candidat predi-
lecte; però no ens enganyem,
el ciutadà és conscient de
que el P.S.O.E. haurà de su-
perar un gran obstacle: l'in-
cumpliment del programe
electoral de l'any 1986; en par-
larem Ia propera setmana.

Sóller: espais urbanssaturats
malorganitzats

Grupd'Opinió

Mentres els que han de go-
vemar i ben administrar el poble
se barailen, i els partits de l'opo-
sició se preocupen del sexe dels
àngels, els grans probtemes de
Sólter (que hi són i mofts) seguei-
xen sense resoWre.

Perquè te imaginació s'ha es-
gotat (o bé mai en hi ha hagut) a
tes nostres Cases de Ia VBa, co-
mençarem una sèrie d'arti-
ctes-tema per plantejar aquestes
situacions, i apuntar possibles so-
lucions. A Ia fi, a veure se ence-
nem qualque bombeta'

Tema primer l'espai

Amb l'arribada i popularitza-
ció del cotxe, tots és pobtes del
món i principalment els de l'àrea
de Ia mediterrània, quedaren més
que petits, el seu primer proble-
ma, per tant, es I'ESPAI i els ajun-
taments que volen i voldran go-
vemar aquests pobles haràn de
tenir-ho amb compta i actuar en
conseqüència.

Vegem que passa al nostre:
A Sóller, en cap moment, mai

no s'ha duit una política d'espais
i això que s'han tengut varies
ocasions i mort bones. Només
s'han habilitat dos aparcaments
no massa ben arreglats (més
aviat improvisat) i que costen uns
doblerets públics, a Ia Gran Via i
alaPlatja.

Al contrari, des de l'arribada
de l'actual grup al poder, batle i

cohort d'il.luminats, hem vist apa-
rèixer tot una follia d'instruments
que se poden classificar com
"BARRERES ARQUfTECTONC-
QUES".

Passejant per Sóller, podem
veure tests, pasteres de flors
(sense flors), "horquilles de tubo",
faroles, postes de tot tipus (de
senyals de tràfec, del "Gas" i de
tetefonons amb un troç de rail
fermat amb fil de ferro), i fins i tot,
ferros pels carrers per a posar-hi
cadenes, cadires de bars datt i
baix les voravies, i això sí: cotxes
i motos per tot arreu. Es a dir, tot
Io que complica i limita el poc
espai disponible del nostre
poble.

Ques'hadefer?
Sabem que no hi ha una so-

lució màgica per tos aquests
problemes, però tampoc Ia teoria
de l'avestruç practicada fins ara
és bona. AIs ajuntaments no les
queda remei que agafar el bou
per les banyes i donar camins
(que no posar murtes a rompre) o
al menys provar-ho. I sobre tot,
aprofitar totes i cada una de les
possibilitats d'aixamplar possi-
bles.

Vegem un exemple: Les Es-
colàpies

Aquest era un edifici que es-
tava declarat en ruina i que ocu-
pa un espai ben gros a un lloc
estratègic. Un projecte interes-
sant que haguessin desconges-
tionat tota aquesta zona tan im-

portant, i Ia seva venda^kxjuer
hagués finançat les obres (sen-
yors, hagués resuftat gratis), una
plaça damunt, amb un camp de
basquet/fútbol pels al·lots dels
vortants i al costat un centre de
tercera edat ben equipat, nous
espais i funcional, damunt sisè
vol una gran biblioteca, també
nova i funcional. Qui hi ha ara?
Idò veiem-ho: l'edifici segueix vell,
amb l'expedient de ruina que va i
ve, i costa doblers de manteni-
ment. La capella, una gran sala
infrautilitzada i que conservar-la
també costa mortes pessetetes.
El centre sanitari, que millor ha-
gués estat al carrer de Cetre, i
que es un attre tema. I un centre
de tercera edat i biblioteca im-
provisats i que creim que aviat
pot resurtar petit. I sense dubtes,
també ha costat pessetetes. I
sobre tot, el problema de l'espai
segueix i seguirà.

I com aquest exemple en hi
ha molts d'artres dins tot el
poble, com Can Cremat, La SoIi-
dez, Cam d'en Maiol, Estació Na-
val, carrerdeCetre, etc, etc.

També preocupa el que els
edificis nous hagin de tenir apar-
caments, això Ja és llei, però
s'aplica7Com?.

Senyors de Ia majoria munici-
pal, Ja tenen un primer tema a
discussió i motius per espol-
sar-se, menys farols i més feina.

Prest tornarem amb un segon
tema.

EIs Verds:Ferles coses de cada
dIa, enpau

ElsVerds-LlistaVerda

A principi de l'any 1980 es
fundà a l'Alemanya Democrà-
tica "die Grünen" (els Verds),
amb Ia pretensió d'esser el
braç parlamentari del movi-
ment ecologista i en general
de les minories i majories no
representades al parlament
alemany.

EIs Verds alemanys no
neixen de Ia nit al dia, sino que
vénen precedits de tota una
llarga tradició de grups i mo-
viments entre els que figuren
els de defensa del medi am-
bient, de veïns, comunes,
premsa alternativa, etc., amb
Ia idea comuna de formar un
ambient contra-cultural que
contrarrestas Ia cultura capita-
lista dominant. A finals del 70
algunes organitzacions es de-
cideixen a participar a les ins-
titucions per a donar més for-
ca a Ia tasca que duen a ter-
me.

El que donà una forta em-
penta per a consolidar el mo-
viment, donar-li Ia unitat ne-
cessària i recolzament majori-
tari fou Ia decisió del Canciller
Helmut Schmidt del partit so-
cialdemòcrata recdçant el

desplegament i instalació dels
euromissils.

A l'actualitat i gràcies al
prestigi internacional de "die
Grünen" s'ha animat Ia forma-
ció de partits verds a Ia resta
d'Europa, on van aconseguint
un considerable recolzament.
Bona prova d'això és Ia repre-
sentació verda al parlament
europeu.

A l'estat espanyol i amb
una tradició menys important,
també s'ha vist Ia necessitat
d'utilitzar les institucions com
a caixa de ressonància i com a
element aglutinador dels es-
forços de diferents grups.

Es pot dir que a aquestes
eleccions els Verds concorren
per primera vegada amb un
esperit de superar les divi-
sions i per això sols hi haurà
una llista verda per provincià.

A Mallorca no hi ha cap
partit verd organitzat, pel que
es va proposar a algunes per-
sones i grups que fan feina
dins l'ecologisme i pacifisme,
enllestir una llista verda. I amb
unes linées d'acció que bàsi-
cament son quatre, es tracte
de donar una resposta ecolò-

gica, social, de base democrà-
tica i no-violenta.

Pensam anar remetent als
setmanaris els distints aspec-
tes del nostre programa, que
hem dividit en quatre blocs in-
ter-relacionats que anome-
nam: Economia i ecologia, Pau
i Cooperació amb el Sud, Lli-
bertats cíviques i Cultura, na-
cióiconfederació.

Us volem a fer saber que
no tenim resposta a tot (tam-
poc el pretenim) el que si sa-
bem és que si entre tots no
traballam per a canviar aques-
ta societat (i Ia mentalitat dels
dirigents), on prima el guany,
el consum i el malgastament,
que en part es fomenta per
mitjà de l'explotació d'una bo-
na part dels seus membres i Ia
destrucció de l'entorn, veim
que el futur es vislumbre bas-
tant negre, sobre tot pels qui
venendarrera.

Per a nosattres te més
sentit les petites accions i
anar fent un cami desde pos-
tures senzilles, que gran pro-
jectes, o bones intencions i
discursos dels pdrtics. I no mi-
ram ni senyalam a ningú.

Eldifícilentenimentamb eIPSM
Agrupació Socialista de Sóller-PSOE

EL PSOE HA VENGUT
FENT UNA POUnCA
D'OPOSICIO responsable i
seriosa presentant attemati-
ves i suggerències que Ia
majoria de vegades no han
estat ni tan sols escortades.

La situació actual a
l'Ajuntament de Sóller és
conseqüència de Ia política
absolutista del Batle que ha
provocat que ell, tot solet,
perdi Ia majoria que, legíti-
mament el seu Partrt va
aconseguir a les urnes.

Davant axiò, el nostre
Partit no es sent, en absolut,
responsable de l'actual caos
que patim, a no ser Ia quota
de vergonya que hem de
sofrir veient el deteriorament
delasituació.

Quan el PSOE va fer
l'oferta pública al PSM d'es-
tudiar Ia possibilitat d'inter-
posar una moció de censura
contra el Batle, va anatlizar
Ia situació de crisi a Ia que
se podia arribar i les previ-
sions s'han anat cumplint:
l'Ajuntament, pràcticament,
no funciona. Segueix essent
ido necessària Ia conforma-

ció d'una majoria estable
per fer que les coses fun-
cionin, sigui entom del
PSOE, o sigui entom del
Batle.

L'enteniment amb el
PSM, cal dir-ho públicament,
cada vegada és més difícil,
principalment a partir del
canvi de Portaveu, (amb
l'anterior les relacions eren
excel.lents), i degut a les ac-
tuacions imprevisibles i per-
sonalistes de l'actual, Sr.
Joan Castaner Sastre,
(ex-milrtant del PSOE, que té
demostrada una especial
fòbiacapalPSOE).

Creim que si el PSM no
vol participar amb una majo-
ria estable amb el PSOE, el
que ha de fer és deia anar el
seu partidisme i pactar unes
actuacions de govern amb
el Batle per tal de donar a
l'Ajuntament estabilitat,
igual que Ja no ha fet el
CDS.

El que no es pot fer és
entrar en les seves contra-
diccions com són manifes-
tar-se en contra de Ia priva-
tització de Ia recollida del

fems, votar després a favor
de Ia contratatció temporal
d'una empresa per fer Ia re-
collida, i tornar canviar
d'opinió a Ia sessió del da-
rrer Re, o fer grans manifes-
tacions ecologistes i votar a
favor de l'urbanització d'Es
través, amb telesfèrics
inclosos i sense sosprtar per
quins motius aquest as-
sumpte ha estat tramitat
amb tanta rapidesa, (quinze
dies), en un moment en que
les Comissions Informatives
no estaven legalitzades i,
per tant, sense Ia participa-
ciódelPSOE.

O un altre i darrer
exemple: aturar Ia instal.la-
ció d'una petrta fusteria al
Carrer de Pastor que, se-
gons pareix, té tots els in-
formes favorables, per inte-
ressos i venjances perso-
nals del Portaveu del PSM.

Davant aquest cúmul de
contradiccions ens dema-
nam si aquesta nova i cor-
dial relació amb el Batle i el
Sr. Castaner vol dir que el
primer ha trobat el preu polí-
ticdelsegon...
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Paco Guerrero actuará en un
Festival a béneficiode Ia Cruz Roja

Redacción

Uno de los alicientes que
nos depara el Festival de ma-
ñana, día 14, organizado a be-
neficio de b Cnjz Roja de Es-
paña, es Ia actuación del can-
tante Paco Guerrero, sobra-
damente conocido del público
soUerense por las amenas ve-
ladas con las que nos ha re-
creadoconsuvoz.

Pregunta.- Nos interesan'a
saber atep más de las vicisitu-
des en tu nueva singladura ar-
tísticaenMadrid.

Respuesta.- Antes quiero
agradecer una vez más Ia
oportunidad que me brinda Ia
Cruz Hoja de poder actuar an-
te el público de Sóller, que tan-
to me ha apoyado y animado a
seguir en el mundo de Ia can-
ción.

P- ¿Cómo te ha ido por
Madrid?

R.- Como todo, no ha sido
fácil. No obstante, he podido
hacer un pequeño hueco para
encontrar un sitio bastante es-
table en el mundillo artístico,
que me ha permitido seguir
luchando.

P- ¿Has actuado con artis-
tasimportantes?

R.- Varios. La Mima fue
Ana Reverte, de Ia cual guardo
un recuerdo maravilk>so. Eso
ha representado para mí el po-
der adquirir experiencia y
tatías. Asimismo, durante el
verano, he actuado práctica-
mente en toda Ia península, Io
cual representa una gran movi-

Antesdetres
meses,Paco

GuerrerosacarA
undiscoal

mercado.Su
experienciaen
Madridhaskfc>
satisfactoria.

lidadyconocimiento.
P.- ¿Cuáles son tus pro-

yectos más inmediatos?
R.- Precisamente gracias a

que desde hace una semana
he cedido mi exclusiva a Ia
agencia MUNDY STAR, de Ia
cual es director y promotor
Blas Guizá, hombre reconocido
en el mundo artìstico por su
seriedad, voy a ver incremen-
tadas mis galas en el mismo
Madrid, que como bien sabes
es el centro de toda Ia movida
artística, y no es fácil introdu-
cirte en su ambiente. De otro
lado, cuento con el apoyo y
amistad de Diego Palomino,
que es un gran compositor, y
me ha cedido varías de sus
canciones para incluir en mi
repertorio, y posiblemente en

elLP.
P- ¿Entonces, habrá disco

pronto?
R.- Si las previsiones no

fallan, en tres meses puede sa-
lir al mercado. Precisamente mi
estancia en Mallorca se debe a
Ia preparación de Ia maqueta
del mismo, en Ia cual introduci-
ré dos temas de Pepe Robles,
autor de Ia canción Estrella
Fugaz, que tanto éxito ha re-
presentadoparamíenMadríd.

Muy brevemente hemos
conocido de cerca las activi-
dades de Paco Guerrero, al
cual deseamos toda dase de
éxitos y que muy pronto vol-
vamos a tenerte entre nosotros
con el disco bajo el brazo, para
guardar un recuerdo suyo más
directo.

PIe

CaIIe CristóbalColón-SOLLER

COLECCION INVIERNO-89/90 en
PRENDAS INTIMAS EXCLUSWAS

"...Hay marcas que enlazan prestigio y calidad"

Aubade - París René Bartan
Bárbara-París Liberti-ItaHa
Cacharel - París Laura Biagiotti - Itaüa
ChanteUe-París SimonePerèle-París

Warner's

ytambién
intima Cherry - Janira - Lovable - Peter Pan - Playtex

Medias: Insolencia bi Lovable
Mura - Italia
Oroblu-ltalia

Aioda Lycra... tu segunda piel!

Aprovat un paquet de mocions
per controlar el Batle

En el capítol de precs i preguntes, els
grups PSM, PSOE i Independent

presentaren una sène de mocions
d'urgència dirigides a controlar

democràticamentlagestiódegovem

de Ia majoria, a conferir una major
transparència de l'activitat municipal,
alinitarelpodergairebéabsolutdel
Baile, i a fomentar Ia participació
ciutadana.

Despresdelesmocionsaprovades,elBat)eAntoniArbonahavistcomlasevacapacrtatdedecissioquedava
considerablement iedu>da.

Un PIe Ordinari mensual

La primera moció, presen-
tada pel PSOE i PSM, fou
aprovada amb els vots en
contra d'UM i PP (el Batle votà
a favor) i contempla Ia cele-
bració d'un PIe Ordinari men-
sual, el primer dijous de cada
mes, a les 21 hores a l'hivern.
D'aquesta manera es pretén
que una major quantitat de
gent pugui assistir a les ses-
sions plenàries del Consistori.

El PIe adquireix major
protagonisme

La segona moció, presen-
tada pels tres grups, fou
aprovada amb l'abstenció del
CDS, i proposava que es re-
tornin al PIe de Ia Corporació
una sèrie de competències
que fins ara havien correspost
a Ia Comissió de Govem.
Aquest retorn de competèn-
cies donarà, a criteri dels pro-
posants, una major transpa-
rència en Ia gestió, i un major
compromís de tots els grups
en matèries conflictives.

D'entre aquestes matèries
assenyalam les següents:

O L'alienació del Patrimo-
ni Municipal quan Ia seva
quantitat no excedeixi del
10% del pressupost.

O El nomenament i de
funcionaris i personal efentual.
• L'otorgament de les lli-

cències urbanístiques, Ia ins-
pecció i suspensió d'obres, Ia
imposició de multes i l'apro-
vació de les certificacions
d'obres.

O L'atorgament de sub-
vencions.

O L'aprovació dels pro-
jectes d'obres municipals or-
dinàries.

O L'emissió d'informes en
els expedients subjectes al
Reglament d'activitats moles-
tes, insalubres, nocives i peri-
lloses.

CreaciódelaJunta
dePortaveus

La tercera moció preveu Ia
creació de Ia Junta de Porta-
veus dels grups municipals,

que haurà de ser consultada
preceptivament abans de Ia
fixació de l'ordre del dia dels
Plens i d'altres reunions que
el Batle cregui oportú. La pro-
posta, que fou presentada pel
PSOE i els Independents,
comptà amb l'oposició d'UM i
PP.

Participació ciutadana
enelsPlens

La darrera moció es refe-
reix a Ia possibilitat d'inter-
venció del públic en les ses-
sions plenàries. Segons Ia
proposta presentada pel PSM
i PSOE, el Batle obrirà i tanca-
rà el torn d'intervencions, que
tendrà una durada mínima de
mitja hora. El ciutadà que for-
muli Ia pregunta tendrà un
temps de dos minuts, i el
membre de Ia Corporació que
contesti un màxim de cinc. El
tom s'establirà al final del PIe,
i només podran acceptar-se
intervencions referides a te-
mes inclosos en l'ordre del
dia.

MITING FESTA

CENTRE
DEMOCRÀTIC
Y SOCIAL

Intervenció d'ADOLFO SUAREZ
Lloc: Poble Espanyol de Palma

dissabte 1 4d'octubre, a les 2O,3O hores.
Ushiesperam.

VOTA C.D.S. VOTA CAPACITAT
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B tector haurà d'admetre que no és gens fàcil condensar en
unes poques columnes el contingut de tes cinc hores rodones que
durà el Pte Ordinari del mes d'octubre, en el transcurs del qual es
debateren i votaren dues propostes de to Batha, més d'una vinte-
na de mocions d'urgència dels grups de l'oposició, i altres tantes
interpeUaaons. El Batte vegé com els grups de l'oposició acon-

lnusual unanimitat en els acords

seguiren aprovar vàries mocions que retallen el seu poder i sot-
meten to seva gestió al control democràtic. Per primera vegada,
Antoni Arbona votà contra el seu propi grup municipal d'UM en un
dels assumptes tractats, mentre s'observà una dara coincidència
de vot entre UM i PP, i entre PSOE i Grup Independent. El PSM i
el CDS s'indinaren a favord'uns o altres segons els temes.

Es privatitzarà Ia
fins a finals d'octubre

defems

PtòcidPérez

El primer punt de l'ordre del
dia es referia a Ia contractació
temporal de Ia recollida domici-
liària del fems. La proposta de Ia
BatJia contemplava Ia contracta-
ció per concessió directa del
servei de recollida durant els
mesos d'octubre a desembre, i
comptava amb l'informe favora-
ble de Ia Comissió de Béns i
Serveis i una consignació pres-
supostària de 4.844.342 ptes.

El PSOE, per Ia seva banda,
presentà una esmena que pro-
posava renunciar a Ia contracta-
ció i Ia inversió de Ia quantitat
assignada a Ia millora del servei
actual, donant prioritat al buidat
de l'abocador de fems de La Fi-
guera. La proposta es fonamen-
tava en Ia sospita de que aques-
ta contractació temporal era Ia
preparació d'una posterior priva-
tització total i es basava en l'in-
forme desfavorable emès per
l$udantd'Obres.

Joan Castanyer, pel PSM,
explicà Ia seva conformitat amb
Ia proposta de Ia BatJia, però
només com a fórmula transitòria,
a Ia vista de Ia precarietat de
medis dels treballadors que rea-
litzen Ia recollida; i defensà Ia
necessitat d'una millora del ser-
vei municipalitzat, prèvia a una
posterior cooperativització en

mans dels treballadors. Final-
ment, plantejà Ia possibilitat de
subscriure el contracte amb una
empresa privada només per un
mes.

Maria Antònia Colom, pel
CDS, exposà els mateixos ar-
guments que el PSM però, a Ia
vista de l'informe de l'Ajudant
d'Obres, es mostrà disposada a
rectificar. Al mateix temps, mani-
festà Ia necessitat de muntar
una campanya de consciencia-
ció dels ciutadans sobre aquest
tema.

Amador Castanyer, en nom
dels Independents no defensà
cap proposta sinó que optà per
Ia que fos més barata pel poble,
tant municipal com privada.

Miquel Jaume, en nom de Ia
minoria governant, defensà Ia
privatització i el buidat de l'abo-
cador de La Figuera, i es mani-
festà a favor de l'empresa "Inge-
niería Urbana, S.A." perquè, se-
gonsdigué "éslamésbarata".

Finalment, fou aprovada Ia
proposta intermitja feta pel PSM,
segons Ia qual es subscriurà un
contracte fins a finals d'octubre
amb l'empresa esmentada, a
raó de tres dies de recollida per
setmana, a criteri de l'Ajudant
d'Obres, per un cost de
1.302.376 ptes. EIs attres 3,5 mi-
ltons s'invertiran en millores del
servei municipal, a criteri de Ia
Comissió de Béns i Serveis.

Tots els grups municipals hagueren de cedir per arrlbar a un
acorddeprivatrtzaciótemporaldelarecollidadefems.

L'edifici de l'Institut de BUPja és legal

Elprojectetécnfcdel'edffiadeBUPs'haredactatdosanys
després d'iniciar tes obres.

El segon punt proposava
l'aprovació del projecte d'amplia-
ció de l'Institut de BUP, que
englobava Ia legalització de Ia
primera planta i Ia construcció de
Ia segona. L'expedient incloïa un
certificat segons el qual les obres
realitzades s'ajustaven a les ne-
cessitats del Ministeri d'Educació i
Ciència (MEC), i un informe d'In-
tervenció que garantitzava l'exis-
tència d'una partida pressupostà-
ria de 27 milions de ptes. per a Ia
realització de les obres i el paga-
mentdelprojecte.

El PSOE criticà Ia decissió pre-
sa dos anys enrere d'ampliar l'Ins-
titut de BUP. Segons Antoni Ga-
rau, gràcies a Ia poca capacitat
negociadora del Batle, l'obra ha
costat, de moment, 27 milions de
ptes. als sdlerics. Garau criticà
també Ia política de fets consu-
mats que aplica el Batle, Ja que
"inicià Ia construcció sense plànols
i adjudicà tes obres als seus
amics".

Joan Castanyer, es congratulà
de tenir els plànols redactats,
després de soLlicitar-ho durant
dos anys, i es mostrà reticent a Ia
construcció de Ia segona fase, fins

i tant el MEC no es comprometi a
finançarlesobres.

Maria Antònia Colom explicà
que, a petició de I'APA del BUP,
havia assistit a una reunió on el Di-
rector Provincial del MEC, Andreu
Crespí, assegurà que el municipi
de Sóller no és l'únic que ha hagut
de construir l'edifici de l'Institut
amb els seus propis recursos.

Amador Castanyer, pels Inde-
pendents, sol.licità un aclariment
de les partides econòmiques de Ia
primera fase perquè, segons ell, hi
ha un desfase de 4 milions sobre
el pressupost previst. També
sol.licità una explicació a Ia permu-
ta de terrenys on s'ha construtt
l'edifici. Finalment, Castanyer afe-
gí que si els plànols estan fets és
gràcies a Ia seva gestió al front de
Ia Comissió de Cuttura.

El BatJe justificà Ia decissió de
construir el nou edifici en condi-
cions precàries, en base a una
promesa electoral d'UM; i afegí
que, gràcies a aquest edifici, ha
millorat considerablement Ia situa-
ciódelBUPaSóHer.

Finalment, Ia proposta de lega-
lització quedà aprovada per una-
nimitat.

Rescindit el contracte
amb l'assessorjurídic
Mateu Canyelles

El PSOE i el grup Inde-
pendent aconseguiren que
s'aprovàs, amb els seus
vots, una moció presentada
conjuntament per rescindir
el contracte amb Mateu
Canyelles Vich com a as-
sessor jurídic personal del
Batle, sense abonar-li cap ti-
pus de factura pels serveis
realitzats.

La moció es fonamentà
en Ia pretesa irregularitat
comesa en el moment del
contracte, Ja que no s'aten-
gué al procediment establert
en aquests casos; en l'exis-
tència ú'altres assessors ju-

rídics municipals, a més del
Secretari, contractats per. Ia
Corporació; i en Ia manca de
consignació dins el pressu-
post del 89 per aquest con-
cepte.

El Batle al.legà que Ia
contractació del letrat fou
acordada per Ia Comissió de
Govem, que està facultada
per fer aquest tipus de con-
tractes, ¡ que ell necessitava
un assessor a causa de Ia
poca ajuda que reb per part
delSecretari.

La proposta fou aprova-
da gràcies a l'abstenció del
PSMidelCDS.

Dues propostes econòmiques
Al llarg del Re, el Consistori

aprovà per unanimitat dues mo-
cions d'urgència de caire eco-
nòmic, que afecten directament
les dietes dels propis membres
delaCorporació.

El Consistori no cobrarà per
assistir a actes interns

A instància del CDS, s'apro-
và una moció segons Ia qual els
membres de Ia Corporació no
cobraran res per assistir, a partir
d'ara, a aquells Rens Extraordi-
naris que es celebrin per raó de
dimissions o canvis de grups po-
lítics dels membres de Ia Corpo-
ració. Amb aquesta proposta, el
CDS pretén reduir les despeses
municipals per aquest concepte,
donat que en Ia present legisla-
tura s'han prodigat aquest tipus
de Rens.

Novafilosofiaenla
distribuciódelesdietes

El PSM feu una moció per

canviar Ia base de càlcul de les
indempnitzacions que reben els
membres de Ia Corporació en
l'exercici del seu càrrec, per tenir
en compte en redactar el pres-
supostdel'any1990.

Ara, cada Regidor cobra una
quantitat per assistència de
Comissions i Rens. Aquesta
quantitat és major si es tracta
d'un membre de Ia majoria que
de l'oposictó, i si té o no respon-
sabilitat de govem. Segons to
proposta que defensà Joan Cas-
tanyer, a partir del 1990 el BatJe,
els Tinents de Batle i els Regi-
dors tendran assignada1 una
quantitat fixa mensual, • \ se lis
descomptarà una part, en con-
cepte de sanció, cada vegada
que deixin d'assistir sense justi-
ficació a qualsevol reunió. Amb
aquesta proposta, el PSM pretén
reduir entre un 25 i un 30% Ia
quantitat destinada anualment a
Ia retribució de membres del
Consistori, a Ia vegada que dis-
tribuir de manera més equitativa
aquestes retribucions.

EIsRegidorsacordarenreduirelsseuspropisingressoseconòmicsen
benefici de ta comunitat

INSTALACIONESY
REPARACIONES ELÉCTRICAS

CAMBIEAL220V.

ElEctro|
MazaAntofMoMoura,10

T4*fono:632946
Tettfono partkuk>r:
632976y632926
SOUBt(MaHorca)

Transports
C.SASTRE

Gas4il per calefacción
adomicili

TeI. 633049 / 630387
ROBA PER A INFANTS

SaLluna.65 - Telf .631121 - O71OOSÓLLER

GRUPO ZURICH
SEGUROS

Aae*daSMchfe-S6Uer
Genov.v« I. Suchf> S*»«í

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

ARTICULOS
CONFECCION
CABALLERO
DEPORTES

MARTIN
La Luna, 20.

Tel.(971)630552
SOLLER(Mallorca)
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FútbollllDivisió

Moment en que XIu tira el penal directament a ta fusta. (Foto Jesús Sampedro)

EIs menorquins, una altre os a Can Maiol

El Alaior, una muralla en defensa,
i una màquina en atac
L'equip local, intentará repetir l'actuació que el va dur a
tombaral Portmany

Un potent, poderós i avassallador
Alaior, visita el Camp Municipal solleric,
passat<tema diumenge, en partit que
començarà a les tres i mitja del cap-
vespre. El Sóller, per alçar-se guanya-
dor, necessitarà emprar les mateixes
armes, i amb el mateix encert que utilit-
zà fa dués setmanes, quan va superar
brillantement al fins llavors imbatut

Portmany; és a dir, estar impecables en
defensa i controlar el rival, un Alaior
que diumenge passat, enroscà un 7-0
al Maganova. I és que els formatgers
tenen una davantera "cañón", integrada
per Lorenzo, Vidal, Ramón, Torres i
Lluis. Gent experimentada dins Segona
B, i que quan te el dia, posa't bé amb
Déu...

ToniCHiver

S'haurà de tenir molt en
compte l'Alaior en el partit
de diumenge a Can Maid,
un equip amb un "score"
senzillament impresionant
(12-1).

Si, efectivament, ha
encaixat UN GOL en els sis
partitsdisputats.

El seu porter MdI, ha vist
foradades les seves xarces
en una sda ocasió en 540
minuts de joc. Això vd dir
clarament, que els
Wanc-i-negres tenen una
defensa poc manco que
inexpugnable, forta i mdt
ben compenetrada; i, en
definitiva, un equip amb cla-

res aspiracions a l'ascens a Il
Divisió.

Unspuntesamb
experiència

Tant Lorenzo, com Vidal,
Ramón i Uuís, han jugar a
superior categoria, i això els
dóna una experiència impor-
tant aquest any al equip de
"Los Pinos". Però, atenció,
que també hi destaca un
Torres, l'etema promesa del
futbol menorquí, que sd
mullar a mdts de partits. Tot
p|egat, requerirà una vigilàn-
cia mdt estricte per part dels
de Jesel, que ja oferiren tota
una lliço de com frenar i ofe-
gar un rival teòricament
superior.

El Sóller, a rompre els
pronòstics

La màxima esperança
del Sóller, radica en el fet
comprovat de que davant
els rivals considerats gallets,
ofereix un bon òptim. EIs
al.lots es creixen, tenen al
seu davant a un equip que
sí, juga al futbol, però a Ia
vegada deixa espais. La
clau, pot radicar en fermar
els armadors i atacants, i
jugar a Ia contra, aprofitat els
desplaçaments de Xiu, el
desdoblament de Martín i Ia
rapidesa de Nova. Si tot això
surt bé, el Sóller difícilment
perdrà aquest compromís.
Ve d'àrbitre en Domínguez,
lacita,ales3,30.

Llosetense, 3 - Sóller, 2.
Bona imatge sollerica, malgrat Ia derrota

Emoció fins al darrer segon...
Per ocasions, per xuts al pal i perjoc, el Sóller meresqué
com a mínim l'empat

Cada any, hi ha dos o tres partits,
que sembla increïble haver-los perdut.
A Lloseta passà exactament aixó. Si
feim un resum de les oportunitats per-
dudes pels visitants, arribam a l'evident
conclusió de que mai podría perdre el
Sóller aquest partit, en tot cas un empat
hagués reflexat millor Io succeït. No va

ToniOliver

poder ser. Xiu tirà al pal una pena
màxima, i el propi jugador solleric, tirà
una falta directament al travesser, amb
el porter local Sastre ja batut. També, a
Ia fase final del partit, Alfons, Martín i
Amengual, disposaren de tres ocasions
d'or a molt pocs metres de Ia porteria.
Incréibte.

Com ja és costum aquest
any, bon costum, l'equip del
Sóller aconseguí un gol els pri-
mers minuts, concretament el
10, quan una valenta jugada
personal de Edu, fou culminada
pel propi lateral en una acció
plena de valentia i decisió (0-1).
Poc va durar aquesta alegria
perquè, mirau per on, el mateix
EDU, volent allunyar una pilota
penjada damunt l'àrea de Ber-
nat, desvià cap al seu propi por-
tal, fent el 1-1. Era el minut 19.
Just dos desprès, a una de tan-
tes pilotes bombejades a Ia por-
ta sollerica, Morro des de l'inte-
rior de Ia petita, rematava de
cap, posat per davant en un
obrir i tancar d'ulls, l'equip
blanc(2-1).

Amengual: penal fora

La gran ocasió de redreçar
Ia situació, Ia tingué Amengual
quan Miralles fou tomat a dins
l'àrea local, i Carrió assenyalà
penal. Tirà n'Amengual, i tant va
voler afinar, que envià Ia pilota
fóra, després de tocar al pal. El
propi Xiu Amengual, tregué una
falta damunt Ia ratlla de l'àrea, i
envià el cuiro de ple al traves-
ser. Més mal infortuni, impossi-
ble. Així s'arriba al intermig,
amb aventatge local de 2-1.

Bon segon temps del Sóller,
que milk>ra físicament

Un aftre contratemps impor-
tant per l'equip de Jesel, va ser
el tercer gol local, fet per Ua-
brés, que trobà espai després
d'una indecisió de Got. El xut
del Uosetí, entrà com una exha-
lació per l'angle dret del portal
de Pep Bemat (3-1). Ja tenim Ia

La brega de "Sebas" Miralles, pot ser importat per batre el dilicil Alaior.
(FotosSampedro)

Seu plena d'ous!. A partir
d'aquí, el Sóller reaccionà amb
força, i més després de l'auto-
gol de Comes al minut 15 (3-2).
En aquesta darrera mitja hora,
el domini i les ocasions foren
solleriques. Fulgurants arranca-
des de Nova, remats a boca de
canó d'Atfons i Martín. Amen-
gual i Martín que s'estort>en en
una pilota clara. En definitiva, Ia
pilota no vdgué entrar passa-
ven els minuts enmig d'una
emoció que dignifica el fútbd i
el fa gran, encara que hi ha
resurtats finals que no reflexen
certes realitats. Què hi farem!.

PeI demés, regular arbitrat-
ge de Carrió Mas, mal ajudat a
les voreres, especialment pel
que estava al costat de Ia tribu-
na, que donà Ia clara sensació
de no tenir p... idea, i un equip
local, el Uoseta, que juga moft
bé les seves armes, de treball i
lluita constant. Un conjunt
aguerrit, que utilitza prou bé el
seus recursos, donant-ho tot
sobre el terreny de joc. El Sóller
segueix Ia seva línia ascendet, i
especialment en l'aspecte físic,
que era el més preocupant. Hi
ha equip per arrabassar un bon
grapat de punts a fóra camp.

ALFREDOLORENTE
Tallerde Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes — Televisión y Vídeo

Instalación de Antenas

JuntoHotelEIGuía. TeI. 633919-SOLLER

Cafctcna

Drugstore
PianoBar

Es Través. Telefono631392-PORTDESOLLER

PANADERIA yPASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Telefono 63 O Ì 32

SantJaume, 7- Telefono63 Ì286
FABRICA: llleta, 48 - Ca 'n Tabalot- TeI. 63 06 5 7

LLIBRERIA

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

RESTAURANT SA COVA
MENUECONOMIC;DIFERENTCADADIA

CUINAMALLORQUINA
OBERTDE12'30h.A 15'30h.

VESPRESAPARTIRDELES WOOh.
TOTS'HIVERN

TANCAT ELS DIMECRES
Te/efono639189C/. MipeBauza, 3-DeialMa/lorcal

CHAPA Y PINTURA

TONI GUASP
C/. Cuadrado, 6

Telefono 63 34 92 - SOLLER

J.SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Serviciooficial

FAGOR-ASPES
C/.dekMar,157,bajos

Tel.630673

fíernBÍu
deMlguelO.Bernat

C/.Palou,22.Tel.633842 & Procolor

PAPElESPINTADOS,
MOQUETAS,COUS,

PINCElERW,INSECTICIDAS,
ARTICULOSlIMREZA,

PRODUCTOSPARAPISCINAS,
ARTICUlOSPARAARTISTA,

PALOU,22
TELEFONO 633842

SOLLER(Mallorca)
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Sa gk>sa den Tomeuet
Seguir per aquest camí

A dins es camp de Uoseta
unajugada desgraciada
mosvafersapunyeta
i s'alegria estigué acabada.

Unpartitencarrilat
per poder sentenciar
iunpenalnomarcat
atothom desmoralitzà.

Moftbévàreujugar;
seguiu per aquest camí
quesegurqueaalfí
molts partits podreu guanyar.

Diumenge vel'Ateior
equip que fa molts de gols;
a s'afició feis-li es favor
de fer-li mossegar sa pols.

La tercera, resum de lajomada

Sorprenent CaIa D'Or
Tot segeuix igual, poc can-

vis a \a classificació. El Mana-
cor mantén el liderat i Magano-
vaiFelanitx,conserventecua.

Cate D1Or, Ferreries i Car-
dessar, guanyadors a domicilio
dels Menc, Cade i Poblense,
donaren tes sorpreses de Ia
jornada.

Un empat es registrà al par-
tit Arenal-Santa Eufòria EIs
demés es decidiren pels

equips que jugaven a casa
seva, per Ia mínima diferència,
a excepció de l'AlaJor-Maga-
nova que acabà en gotejada
7 )̂.

Hem de destacar ta situació
d'equips tan característics com
Cade, Poblense, Constància i
Felanitx, que es troben amb
negatius per te part baixa de ta
clasificació.

Per a Ia propera jornada

RESULTADS Y CLASIFICACI

UoMtam*-SOUBL
Moyor-Moganw
bMo-CabD'Or
BodioC.M.-PortoCriih>

.2-1
,3-2
.7^)
..0-2
- T - O

Poblenie - CordeMor
Monocor—Conctanda.....
CodePaguera-Ferrerk»
Sonta Ponso ~ Hocpitaist.
ArMd-P.Sta.Euk*a

1-2
3-2

.—1-2

.— 2-1
0 )̂

CdaD'Or.

Mayor.
P.Sta.EufaBa.
SonfoPofUfl •

BodfaCM....

PortoCnsto...

Arend.

SOUEII...........
CodePaguera.
Constando

MoQonovo-JuvÄ .

5
4
4
2
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
1
1
2
1
0
1

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

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

16

'§'
12
9
10
12
5
7
9
5
5
7
9
8
7
9
7
10
6

6
4
6
1
7
9
10
5
8
10
8
9

11
11
7
8

11
11
13
16

11 +5
+3
+3
+2
+1
+1

-1
-2
-2

4 -2
4 -2
3 -3
3 -3

veiem com a partits mes inte-
ressants, etequejugaran:

MAGANOVA - ßLENO:
Dos equips que cercaran els
punts per fugir dels darrers
Uocsdetactassífcació.

CALA D1OR - CALA
MLLOR: Partit de rivalitat, ta
bona forma del Cata D'Or pot
serdeterminant.

PORTO CRßTO
POBLENSE: La mala situació
dels pobters no ha de ser obs-
tade per intentar sumar punts.

CARDESSAR - MANACOR:
EIs manacorins s'han de rea-
firmar en el liderat i puntuar a
San Uorenç és Io més logic.

CONSTANOA - CADE:
Dos equips mal dassificats.
S'esperava més d'ells. Partit
per als aftres signes.

FELANfTX - SANTA
EULÀLJA: No poden perdre
més punts a casa els Felanit-
xers. Una attra ensopegada a
ca-sevaelsdeixeriaalacua.

SOLLER - ALAKDR: Rep el
SóHer en Ataior gdejador, mar-
cà set gds al Maganova. EIs de
Sóller darrerament es mostren
mdt forts a casa. EIs punts han
dequedaraCanMaid.

lUOERESI.Trasunm*gnmcocomeenzo,rtPortoeSotorMhawtuado8derdrt8fupo.

Port deSoHer,3- Sta.Eugènia.O

Arrolladora segunda parte
M.A.Feijóo

Port de Sóller PuJd, Vidal,
Gueri, Arbona, Galindo, Adro-
ver, Vázquez, Català, Manrique
(Serra), Castaido y Atienza
(Lozano).

Santa Eugènia Sastre,
Crespí I, Bauza, Cabot, Guardia
(Carbonell), Bich, Jaume (Case-
llas), CdI, Deia I, Crespí N y
CrespílIl.

Colegiado Sr. Longino
Gómez que realizó un regular
arbitraje. Mostró cartulinas ama-
rillas a Bauzá, Crespí y Case-
llas.

Goles: (1-0). Minuto 52
jugada de pizarra, Catata saca
una falta sobre Castaido que a
su vez centra sobre Galindo y
este envta al fondo de las
maltes. (2 )̂. Minuto 53 Catató
aumenta ta cuenta. (3 )̂) Minuto
92 Lozano se planta ante el
meta visitante y Io bate. Hemos
de decir que posiblemente en el

inicio de ta jugada habta dos
jugadores locates en posible
fueradejuego.

Comentario: Los locales
continúan en esa trayectoria
que iniciasen en el primer
encuentro de Liga y que hace
pensar que continuarán con ta
misma. Pues hoy hicieron un
buen encuentro aunque en Ia
primera parte los visitantes, aún
enteros, ofreciesen mayor resis-
tencia y no hubiesen alteración
en el marcador. En Ia segunda

los locales apretaron más y con
eflovinterontosgotes.

Para el Domingo tiene el
desptazamiento a Inca donde
se medirán con el J. Sallista. ¡Se
trata de un rival duro y muy difr
cilensuterreno.

Por tanto, una prueba de
fuego para un Port de SóMer
que tendrá que luchar de Io lin-
do para mantener su privilegia-
da situación en Ia tabla dasifi-
catoria. Mucha suerte, y a por
todas!.

CarteteraDeportiva

FUTBOL
SABADO,14
C.F. SóMer - Atco. Ataró: 15,00 h. (Atevines) '•
C.F. SóMer - Rtvo. Victòria: 16,30 h. (lnfantites)
Sherwin Williams - Es Com: 18,00 h. (Empresas)

DOMINGO, 15
PortSóNer-Ateaida: 10,30h.(Juvenites)
C.F. Sdler - C.D. Alayor, 15,30 h. (IMa Dw. Nac.)

Embutidos Aguiló S.A.
CA&AFUNDADAEN1900 N.I.F.A.07002827

TEL<971)630I68
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)

AVDA. ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2 - SOLLER (MAlLORCA)

<AAsl PbV
9\ RJSERK

* MOBLE MALLORQUI
ANTIC

* FUSTERLA

TALLERlEXPOSlClO:

CAMICASJURAT

TEL6331 16

"GEFICSA"
ASESORlA FISCAL Y CONTABLE

C/. Bauzá, 8-A- ì '. Tel63O824. SOLLER

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

Seguros Sociales.

Instituto de Belleza

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

corporales; Curas de celulitis;
Limpiezasdecufis

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

PESCADOS
LACONCHA
Abiertode9,30a 13,30

yde 15,00a20,30

C/.delaMar,s/n.

VIDEOCLUB

CJS^
C/.CristobalColon,s/n

(Frente Mercado)
SOLlER(MALLORCA)

Gelateria
C'AN PAU

GRANIZADOS
LECHEPREPARADA

Plaza Constitución
SOLLER

Ca9n
Bibi

FERRETEWA
Armería

Luna, 12
Tel.630447

SOLLER
(Mallorca)

Cv')
-V^

ca_N^
RESTAURANTE

Tetéfono632494

SOLLER

VOSINFORMAM QUE EL DU. 9 DE
SETEMBRE ESTRENAREM SA
NOSTRA "ŒHNA DE PAGES".
AMB PLATS DE TEMPORADA

DETARDOR
VOSESPERAM

p&&y!^w&or>
\ _ Mue6les _
HAVARRO.

ß66

<*&nteria de ot*&

SOLLER (Mallorca)

CalledesaMar210tel:630930
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FutbolJuvenil Futbolinfantil

Aquets ai.tots de cada diumenge aniran a més

C.F.Soller,1-Felanitx,1

No fou suficient, un magnífic
primertemps

Joan-Antoni

Alineació: Palou, Suau,
Tovar, Celià, Raja, Comino,
Atienza, Bujosa, Jaku, Car-
melo, Domingo (Oliver i
Joan-Antoni).

GoIs: Minut 5, 1O, pas-
sada d'en Raja a n'en Jaku
que de tir creuat marca. Mi-
nut 48, 1-1, Artigues per baix
empataelpartit.

Comentari: El Sóller en
el primer temps per oportu-
nitats havia de sentenciar el
partit. Amb l'un a zero
n'Atienza per dos cops, sol
davant el porter visitant, no
encertà el remat final, també
en Jaku disposà d'una clara
ocasió. I si en el primer
temps el domini va corres-

pondre a n'els locals, en Ia
continuació varen èsser els
visitants que controlaren
l'encontre sense crear perill
algun a Ia porteria d'en Pa-
lou. En resum resultat injust
si ens atenin en el balanç de
les ocasions hagudes al llarg
de tot el partit, el seu ha-
gués estat una victòria local.l

En el capítol de desta-
cats podem resaltar Ia bona
actuació d'en Tovar, d'en
Cominoid'enJaku.

Diumenge el C.F. Sóller
alnca.apuntuar!

Si els sollerics segueixen
en Ia línia de bon joc a que
ens tenen acostumats a fora
camp, es pot esperar qual-
sevol cosa d'ells. Per tant
apostem fort a favor dels
nostresjuvenils.

C.F.Soller,2-RamonLlull,2

EIs travessers Ia causa
del'empat

Joan-Antoni

Alineació: Alcover, Pomar,
Ensenat, Marc, Pedrera, Casti-
llo, Arbona, Sanmantin, Eugeni,
Molino, Castaner(Rodríguez).

GoIs: Minut 3, 0-1, ToIo.
Minut 13, 0-2, Santi. Minut 34,
1-2, Arbona. Minut 67, 2-2,
Arbona.

Comentari: L'encontre el
dominà, te part grossa del
temps reglamentari, l'equip de
casa.

MoIt de mèrit té que des-
prés de perdre, en el minut 13,
de zero a dos, es remontés fins
empatar, i amb ocasions per
guanyar. La sort va estar de

Futbolde Empresos

part del Ramon LIuII, quan en
Molino per dues vegades esta-
vallà Ia pilota als travessers, i
també es malograren altres
accions de gol quan el fàcil
hagués estat fer-lo. Emperò així
és el futbol, no es pot perdonar
tant, a les llargues el pagues.

Hem de mencionar Ia bona
tasca d'en Pomar, en Molino i el
doble goletjadorArbona.

• Demà un C.F. Sóller -
Recreatiu Ia Victòria en el
Camp d'en Maiol. - Després
de dos empats consecutius del
C.F. Sóller es pot esperar d'un
moment a l'altre que es pro-
duesqui Ia primera victòria.
Podriaésserdemà?

Viajes Sóller, 3 - Papeleria Ferrer, 5
F.M.

V. Sóller. Buades, Raja
(Ufarte), VaIIs, Vidana, Frontera,
Maxi Feijóo, Girbent, Serna,
Hector y Clua (Agustín).

P. Ferren Fernando (Reina),
García, Torres, Martín, Rueda,
Barrado (Garrido) Gromnick,
Roman, RoyyMartínez.

Comentario: Los veteranos
en esta ocasión si que planta-
ron cara al adversario e incluso
se vió un esquema y patrón en
sus componentes.

Pero por cosas del fútbol en
el mejor encuentro disputado,
por cierto muy bien dirigido

desde el banquillo, se finalizó
con Ia derrota; pues Ia suerte
giró Ia espalda y enfrente se
encontró un equipo joven,
peleón y que aproveche cada
ocasión de que dispuso.

Así que hay que dar Ia
enhorabuena a los locales, en
especial por ese sensacional
primertiempo.

Goles: (1-0) Mto. 10 Clúa.
(1-1) Mto. 15 Martínez (2-1) Mto.
32. Clúa. (2-2) Mto. 38 Román
(2-3) Mto. 52 Mortana. (3-3) Mto.
63 Sema (3^) Mto. 79 Garrido.
(3-5)Mto.86Martinez.

Mañana se desplazan a
Llucmajor y se enfrentan al Bart
Pou.

C.F.SOLLER AGRADECIMIENTO

El C.F. SóHer da sus más expresivas gracias a todas aqueltes personas, que por su cdaboractón han hecho posible que Ia subasta de OBRAS
ŒARTEhabenefidodeesteCLUBhayasidounéxito.

Tenemos que dar una mención espedal aparte de los artistas que han contribuido, que sin ellos no hubiera sido posible: al CASAL DE CULTU-
RA, bajo Ia coordinación de Dn. JAIME ENSEÑAT y las señoras que están a cargo del mismo. A Don PEDRO SERRA por las donaciones aportadas y
a todas aquellas personas que al efectuar sus compras han hecho que tengamos un soporte económico mayor.

Muchasgraciasatodos.
Fdo. Junta Gestora C.F. SóHer

ESPARDENYERUl
COLOM

Nou surtitde sabates
d'hivernperatots

C/.Paloun'l4

* BAR NN
RESTAURANT

MUELLE PESQUERO
TeI. 63 29 54

PORT DE SOLLER

SERVICIO WTfIATT LANOA

J,
•garaje

TALLER MECANICO

NUEVOS FIAT UNO
.002.820
.187.690
.363.250
.651.000
.486.940
.552.610
.971.060
.514.870

CromaDuermilla 3.084.270

VEHICULOS OCASION
Seat 127 FurayVisa GT

Uno453P
Uno603P
UnoSX
UnoTurbo
UnoSelecta
RegataMare
RegatalOOIERimera,
FiatTipo

HOSTAL FORNALUTX
HABlTAClON Y DESAYUNO

Tranquiloyagradable
C/:AJba,22 - Trtefono631997 - FORNAUTTX

PLACERy
RELA)AMIENTO

^ 20 81 13
Abieno de '6 a 5 de id madrugada

U.E.Sollerense, 1 -Torred'enPau,4
Superk>ritat visitant

Joan-Antoni

Alineació: Rullan, Segui (Pa-
ris), VaIIs, Hemàndez, Ribas, Ale-
many, Josef>Uuis (LJuís), Paredes
(Zapata), Moragues (Alcover),
QuicoiPadilla.

GoIs: Minut 8, 0-1, Jurado, Mi-
nut 37, 1-1, de penal Josep-Uuís.
Minut 48, 1-2, Carles. Minut 56,
1 -3, Bobi. Minut 72,1 ̂ , Manolo.

Comentari: El partit va ser vi-
brant, amb el que es refereix a Ia
primera part i fins el segons gol vi-
sitant. Després el poder resolutiu
va ser el detonador de Ia victòria

d'en Torre d'en Pau que es mostrà
com un-equip mort seriòs amb bo-
nesindividualitats.

Hem de destacar per el "SdIe-
rense" Ia bona tasca d'en Jo-
sep-Uuís, en Paredes i en Quico.

Dissabte, el capvespre, el
Sollerense va a Sant Jordi

L'equip infantil de primer any
va començar Ia lliga perdent a ca-
sa, per el que els jugadors estaran
obligats a fer un esforç molt gros
per borrar algun negatiu dins
aquest difícil terreny.

RESULTATS Y CLASSIFICACIÓ

S'Horto-MadeNoT*M...
Esporfcu-Búgw ,
SantoMaria-Marierue ...
Porfd*SoMer-S.Eugenia.
Montaura-Juv.Sollisfa ...

..2-1
.3-1
,.1-1
.3-0
.2-1

J L

Akúdta-FerriotonM 0-0
Componet-ValldomosjaAt. .. 0-1
Puigpunyent-Conjell 0-1
Barracar-5antJordi 3M)

PortdeSóHw
SontoMoriG .......
Barrocar
Montaura
Juv.Sattsto
5ontJofdl..........
PtadeNoT*sa...
ConMl·l
Eqxxku
VaMdemouaAt..
MarifMuo
S.Eugenia
FwTwtons0........
Puigpunyent ,
S'Horta
Akúdto....
vOMpOffMi..........

5
5
5
5
í
i
•:
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
3
3
3
3
3
;
3
2
2

0
Î
2
1
I
1
2
0
1
C
2
2
1
1
1
1
2
0

1
0
0
1
Ì
1
1
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
4

13
13
13
13
6
6

10
¡
7
&

10
6
5
3
7
3
4
3

3
4
7
6
3
5
5
4
Ç
8

]2
9
5
7

14
12
10
12

8 +2
8 +2
8 +2
7 +1
7 +3
7 +3
6 +2
6 +2
5 -1
4
4
4
3 -1
3 -3
3 -3
3 -3
2 -4
2 -2

Petanca

Comencalalliga
A.Rullón

Es jugà Ia primera jomada de
lliga, amb resultats normals, i
sense sorpreses destacades,
pel que fa referència als equips
delanostraVall.

A Preferent, Ia màxima cate-
goria, guanyà el C.P. Unió a les
pistes del Carrer delCetre al Son
Cladera, mentres que el C.P.
Sóller perdé en els Hostalets de
Ciutat.

Dintre Ia segona categoria,
bon començament. El Sóller se'n
desfé del CoHerehse i el Belles
Pistes feu Io mateix en el seu
desplaçament al LJama.

Belles Rstes i Untó de Sóller,
de Tercera Categoria, varen
perdre tots dos, El Belles Rstes
a casa seva enfront del Santa

Maria. L'Unió a fora casa. Les
dones molt bé, apallissaren al
San Francesc, jugant forca bé i
per resuttat clar i contundent.

Ciutat de Saragossa

El C.P. Sóller, estarà repre-
sentat, amb una tripleta en el
prestigiós torneig de petanca
que es celebra cada any a Ia ciu-
tat de Saragossa, coincidint amb
lesfestesdelPilar.

La qual cosa fa que el proper
diumenge s'aplaçara el partit
corresponent a Ia segona joma-
da de lliga que s'havia de jugar a
Sóller.

Aquest partit aplacat, es
jugarà el proper dissabte dia 21,
segons ens ha comunicat Ia
pròpia Federació Territorial de
Petanca.

Qesfaw*ante-tifueo
m i^*'—

MB*mKSlSWW&
. 6307SX2-SOLLtn

MUEBLES CASTANER S.A.
CASA FUNDADA EN 1865

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

07100SOLLER(Mallorca)
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ANUNCIS CLASSIFICATS

PffiLCONFECCION
AMEDH)A

TOT-PELL
BAJOSEDENPARK

07108
PUERTODESOLLER

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

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica
o antiga. Pagam aI comptat.
Antiguitats Antoni de Sa
Coma (Jeroni Bisbal). Ca-
rrer del Vicari Pastor, 9.
Tel63.08.65i63.07.68.

SE TRASPASA LOCAL
COMERCIAL "CAN AL-
TES". Informes FINCAS
CABOT.Tel.63.38.43.

TRANSPORTES ECONO-
MICOS. FurgonetaRenault.
Horas convenidas. Forna-
lutx.Tel.63.18.10.

SE TRASPASA TIENDA
COMESTIBLES CAN PE-
DRO. La Huerta. Teléfono
63.01.17, horas despacho, o
al 63.26.92, de 9 a 11 noche.

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

SE NECESITAN APRENDI-
CES Y OnCIALES de pa-
nadería. Informes: Panifi-
cadora Sollerense. TeI.
63.05.51

VENDO R-S TX. Buen esta-
do. Matrícula PM-Y, con
80.000 kms. Precio a con-
venir. Llamar de 13 a 15 h.
o de 20 a 23 h. Teléfono
63.28.88.

SE VENDE EN SOLLER
HUERTO DE NARANJOS
de 7.000 metros cuadrados
con unos 200 árboles y sis-
tema de riego a goteo. Tie-
ne en propiedad cuatro
horas y media semanales
de agua de "Sa Font den
Joi". Aljibe. Casa con luz
eléctrica compuesta de
comedor-cocina, cuarto de
baño y una habitación; ca-
sita de aperos adosada.
Terraza con barbacoa y
horno. Informes 63.08.24
mañanas (Miguel).

SE OFRECE MUJER de
mediana edad, formal, pa-
ra dormir en casa de seño-
ra mayor, de las 8 de Ia
noche a las 9 de Ia mañana.
TeI. 63.28.34. Horas de ofi-
cina.

VENDO - LANCHA
"FLETCHER" de 4 m. de es-
lora. Motor *Mercury" 50
HP. Precio económico. TeI.
29.89.42 (Noches) o
63.12.25.

633456

• Una senyora que ja s'havia posat en contacte amb nosaltres
Ia setmana passada ens diu que interpretàrem malament Ia seva
telefonada. EIIa està a favor \ no en contra de Ia reforma circula-
tòria, perquè diu que al costat de Can Altès les persones i els
cotxets d'infant petit abans estaven en perill; i ara, amb Ia refor-
ma, Ia seguretat és major en aquella cantonada. Valgui Ia rectifi-
cació per part nostra, i excusau Ia mala interpretació.

% Una lectora ens telefona per criticar Ia crida que ha fet el
PSOE als artres partits polítics en favor d'una campanya electoral
neta. "Com s'atreveixen a proposar això -ens digué-, si una
setmana abans d'obrir Ia campanya electora! ja havien omplit
tots els carrers i les cases de propaganda? No sé com bravegen
de netedat quan el dissabte dia 7 ¡a hi havia una furgoneta de
propaganda seva que emprenyava el cuc de l'orella als pacífics
ciutadans quepreníem Ia fresca devers Ia Plaça ".

• Pallissa telefònica aquesta setmana pels dumperistes; és
a dir, pels conductors de "dumper". HaIa! Un ciutadà que odia Ia
brutor ens fa saber que bona part d'aquests conductors abo-
quen els enderrocs ("escombros", en castellà) allà on els sembla
bé. Tot Sóller està ple de restes de construccions, i les carrete-
res dels voltants no en parlem. "Si els tirassin davant Ia porta de
ca-sevanoels faria capgràda", diu el comunicant.

• Es queixa fort de l'Ajuntament un conegut industrial de Ia
nostra ciutat: "Wo paguen mai. Fa més d'un any que me deuen
una factura per feina que vaig fer per les Cases de Ia ViIa, i enca-
ra no en sé noves. Quan vaig a Intervenció sempre me diuen que
no tenen doblers. Si tothom fes com aquella Casa, Ja molts
s'haurien mort de fam, perquè hi ha d'altres persones en Ia ma-
teixa situació que Jo. Lo que passa és que molts callen perquè
tenen por de no cobrar...!". Se veu que n'hi ha molts que xupen
roda, idò!

• Fa temps que una persona ens ha denunciat l'existència
d'un cable que subjecta un pal d'electricitat a Ia curva de Ia Font
de Can Topa, en el CoII, que està en bona situació perquè un
cotxe s'hi enganxi sense voler i es produeixi un accident. Es
tracta d'un vent d'acer que està quasi dins Ia carretera, i no seria
gaire complicat eliminar-lo. El que passa és que en aquests mo-
ments ja han començat les obres del túnel i no sé, no sé... Ho
veim malament, company!

Veupopular

Quina és Ia seva opinió sobre Ia
premsa solleríca actual?

.*í*. "BÒL·LB
SAtSC

:* »

'M^
«- 2

SalvadorBauzáLJadó.
ComerçdeIPort.

A mi me pareix magnífic
el fet de poder gaudir de
dos setmanaris a Sóller.
"Veu de Sóller" reflexa un pe-
riodisme modem i actualit-
zat. El "Sóller", per desgrà-
cia, està quedant mort des-
fasat i es veu obligat a treure
articles de calaix per omplir
les planes. Es evident que
va magre de col.laboradors,
Io que el fa mantenir un ni-
vell mort discret. Tots créiem
que reaccionaria davant Ia
força de Ia "Veu". De totes
maneres, Jo estic subscrit a
tots dos. Sentiria molt Ia de-
saparició del centenari, però
cal fer-se un plantejament
realista: renovar-se o morir.

Antònia Cabot Tomàs,
Advocat.

El fet que hagi sortit el
nou Setmanari és molt bo.
Demostra que hi ha un inte-
rès cultural i gent que es

mou. EIs monopolis, gene-
ralment, són negatius per a
tota societat, i també en
l'apartat periodístic. Ara,
amb dues publicacions, el
poble és el gran beneficiat.
Són dues maneres d'en-
tendre el periodisme, mort
diferenciades: "Veu de Sóller"
aprofundeix en Ia política
municipal i el "Sóller" ho fa
de passada, per exemple.

MiquelBibiloniVaque.
Restauració.

El "Sóller" és una publi-
cació testimonial. Lo de fa
40 anys, memòries fornalut-
xenques, fa 100 anys, etc.
Clarament, és un rotatiu per
nostàlgics i col.leccionistes.
En canvi, "Veu de Sóller" és
modern, objectiu, té opinió.
Lo únic és que posa massa
poques coses en castellà.
En definitiva, toca temes
d'actualitat, que és el que in-
teressa a Ia gent, i no histò-
ries de fa cent anys. Això és
aixídeclar!

FERRA MOTOR S.A.
CONCESIONARIO

COMUNICA A SUS CLIENTES5 AMIGOS Y PUBLICO
EN GENERAL QUE EL UNICO Y EXCLUSIVO

AGENTE 2EAT ENSOLLERYCOMARCA,
ESCOMOSIEMPREHASIDO

D.JAIMEFONSUMBERT
C/. Poetisa Francisca Alcover, 70

SOLLER — Teléfono: 63 02 35
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Tempslliure Deià

Ha començat Ia formació de monitors
pelfuturGrupcTEsplai

P.P.

El diumenge dia 30 de se-
tembre es reuniren per prime-
ra vegada els joves monitors
interessats en Ia creació d'un
Grup d'Esplai, sota Ia coordi-
nació inicial de l'Assistent So-
cialdel'Ajuntament.

En total hi assistiren una
dotzena de persones, des-
prés de Ia campanya de cap-
tació realitzada al llarg del
mesdesetembre.

EIGrupd'Esplai

La creació del Grup
d'Esplai és un dels programes
prevists en el PIa d'Acció
Social de l'any 1989 elaborat
pels Serveis Socials munici-
pals, i està coordinat amb Ia
campanya de prevenció de
les toxicomanies, amb un
pressupost inicial de 134.000
ptes.

EIs objectius de Ia creació
d'aquest Grup d'Esplai no són
d'artres que Ia dinamització
socio-curtural de Ia nostra ciu-
tat, Ia creació d'espais de re-
lació, i Ia prevenció de les to-
xicomanies, amb una clara
vocació dirigida a l'acció so-
cial i a Ia integració de minus-

Durant tot el mes de setembre, s'ha realitzat una campanya de captació de monitors.

vàlids físics. Es pretén,
d'aquesta manera, omplir el
buit existent a causa de Ia
manca d'activitats extraesco-
larspelsinfants.

Cursdeformació

La primera tasca a complir
és Ia pròpia formació dels
monitors i, així, al llarg dels
pròxims nou mesos, duran a
terme un esquema pedagògic

Ja experimentat amb altres
grups, que preveu Ia intro-
ducció de tècniques d'esplai,
jocsitallers.

La formació es farà a
Sóller, amb l'assessorament
d'un equip de suport del Con-
sell Insular. Una vegada ad-
quirida Ia formació pertinent,
es farà una campanya de cap-
tació d'infants de 8 a 12 anys,
que passaran a integrar el
grup dirigit pels monitors.

Infraestructura

De moment, els monitors
compten amb una sala de
reunions situada a Ia quarta
planta de l'edifici de les Esco-
làpies, que ha estat cedida
per l'Ajuntament, que estan
habilitant com a seu social del
grup.

En aquesta sala de reu-
nions es reuneixen cada dis-
sabte de 3 a 5 del capvespre.

Sucesos

La flecha indica el tramo del tejado que cedió Los ocupantes tuvieron que ser desalojados

Se derrumba el tejado de una vivienda
Jaume Casasnovas

Días pasados se recibió aviso en el cuartel de
Ia Policia Municipal del derrumbamiento del teja-
do de una vivienda sita en el Cami del Murterar,
ocupada por F. Capó i S. Moragues. La Policía
Municipal se trasladó al lugar y, a continuación,

los servicios técnicos dels Ayuntamiento, adop-
tando Ia solución de desahuciar a los habitantes
de Ia vivienda y ordenar su traslado al centro de
transeúntes de nuestra ciudad. El Asistente So-
cial del Ayuntamiento y el grupo de Acción Social
de Ia parroquia se hicieron cargo de las dos per-
sonas deshauciadas, en espera de hallar una so-
/uctóndefinitiva al problema de su vivienda.

Devuelveun
maletíncon
11.000marcos
alemanes

M.A.Feijoo

Tras enteramos de un hecho
poco frecuente en los tiempos que
corren, nos pusimos en contacto
con el autor delmismo, José Lo-
zano, vecino del Puerto, para que
sea él mismo quien nos cuente Io
acontecido:

"0 pasado dia 6 de fc>s corrien-
tes, en el aparcamiento del aero-
puerto de Son San Juan, sobre las
20,45 h., acompañado de mi espo-
sa, hija y yemo, vimos un maletón
de color negro. Al notar su estado
de abandono, Io examinamos y en
su interior encontramos 11.000
marcos, una cámara fotográfica,
tarjetas de crédito, billete de avión
de /da y vuefta, cak;uladora, permi-
so de armas, etc., todo a nombre
de Rafael Barber Llórente, que re-
suftó ser propietario de una finca
en Pollensa. Nos pusimos al habla
con Ia Policía Municipal de aquella
localidad, y contactamos con él pa-
ra devoh/erie elmatetín".

I.C.E.- Reciclatge de català
peraprofessors

Cursos que es faran a Sóller
NlveU I flJ_ENGuA I CULTURA)
Nlvell III LLENGüA, CüLTÜRA I DIDÁCTICA)

Matrícula
A I1ICE1C/ Rodríguez Méndez 1, Palma
Finsdia27d'octubre,de 10'30h.al3'30h.
Requisits. Si no fan per primera vegada: foto carnet, foto-

còpia DNI, fotocòpia compulsada del tftol pro-
fessional i fuII d'adscripció a I1ICE.

La resta: fúll d'adscripció a I1ICE.
Despeses: 650 pessetes per assignatura i curs diferent.

lnlcIdecurs
Dia 7 de novembre a les 19 h.
InstitutdeF.P.

Hanarribatunes
noruegues que lleven

elfreddelcos.
Les trobereu q

L'Horta.
Visitesadomicili.

La Tercera Edat serà usufructuària
depervida

L'Ajuntament gestionarà a
partird'aral'edifici

M.l.

L'Associació de Ia Terce-
ra Edat de Deià, fa uns sis
anys comprà l'edifici de
"Can Boi", en Es Clot. Feren
unes reformes i arreglaren
una sala on hi feien, a més
de les reunions habituals,
exposicions i altres actes
cutturals. Ara, en una Junta
General, els associats acor-
daren cedir l'edifici a l'Ajun-
tament.

Converses amb el batle

Aquesta voluntat de ce-
dir Ia casa, fou el resultat de
moltes converses entre l'as-
sociació i Francesc Salas.
Després, formalitzaren Ia se-
va idea amb un escrit que es
llegi en el ple d'aquest mes
d'octubre. L'Ajuntament en
ple, estigué d'acord en as-
sumir Ia responsabilitat del
casal, i en considerar que
l'Associació de Ia Tercera
Edat és usufructuària de

l'edifici de per vida. En el
mateix ple s'acordà comen-
çar tramitar els expedients
per concloure aquest fet.

Bones expectatives per
utilitzarellocal

.<
El batle ens manifesta

que l'ajuntament, una vega-
da que l'edifici sigui munici-
pal, podrà aconseguir aju-
des del Consell Insular o de
Ia Comunitat Autònoma per
acabar d ' arreglar I ' edifici.

PeI poble, un edifici així,
podrà servir per realitzar-hi
activitats que moltes vega-
des s'havien de fer al par
amb fred o calor, algua o sol,
i que els dies de pluja s'ha-
viend'anular.

Per dur a terme totes les
activitats en aquest locals,
es formarà una Junta Coor-
dinadora amb membres de
l'Associació de Ia Tercera
Edat, i amb membres de
l'Ajuntament, que resoldran i
proposaran les normes d'uti-
lització de "Can Boi".

Inauguració de Ia sabateria "Cholo"
El prest-passat dijous, dia 5, fou inaugurada Ia seva sabateria

"Cholo", propietat de LJucia Tries. A les 19 hores de l'horabaixa obrí
les portes per primera vegada per a mostrar les sabates de les
prestigioses firmes Camper, Yanko i Snipe. També oferirà als solle-
rics jaquetes de pell i dant de Ia firma Nivaldo Lima. Entre convida-
da i convidad Ii desitjam bona sort.

TRICOTA TUS
PRENDAS DE

INVIERNO CON
LANAS

CaUe Victoria 11 deMaig, 4
Teléfooo 631529

DEMA, DISSABTE,
OBRIM LA TENDA

DE ROBES

CarrerdelaLIuna. 14




