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A Ia banda de Sóller
s'expropiaran 6.863

m2.deterreny
PlàcidPérez

A través d'una nota, Ia
Conselleria d'Obres Públi-
ques ha donat a conèixer Ia
relació d'afectats per l'ex-
propiació, amb motiu de les
obres de construcció del tú-
nel. EIs terrenys expropiats
són els que es troben als
voltants de les cada una de
les boques d'entrada al tú-
nel.

A Ia banda de Bunyola,
l'expropiació afecta uns
17.000 metres quadrats,
pertanyents únicament a
dos particulars: José Zafor-
teza Oriandis i Andrés
lsemVidal.

A Ia banda de Sóller,
s'expropiaran un total de
6.863 m2. de terrenys, si-
tuats entre el Pont den VaIIs
i Ia segona volta del CoII. La
relació de finques i propieta-
ris afectats, segons els pla-
nells del cadastre de Sóller,
éslasegüent:

• José Colom Bauza,
1.605m2.(num.511).

• Juan y Maria Sastre
Colom, 2.950 m2. (núm.
509).

• Miguel Nadal Atien-
za,1.045m2.(num.510).

• Companyia del Fe-
rrocarril de Sóller, 1.263
m2.(num.173).

L'entradadeSóller

Ja és definitiu, idò, que Ia
boca a Ia banda de Sóller
estarà situada ben aprop del
Pont den VaIIs. En Ia direc-
ció de Sóller a Palma, Ia ca-
rretera es desviarà cap a Ia
dreta just després del camí
vell de Ciutat, passarà entre
el Torrent Major i Ia via del
ferrocarril, travessarà el to-
rrent a l'indret de Ia primera
volta del CoII, i entrarà al tú-
nel just baix de Ia segona
volta.

Com Ja és sabut, Ia ca-
rretera tendrà una amplària
d'11 m., amb dos carrils de
circulació de 7,5 m. cada un
i dues aceres. L'altura inte-
rior del túnel és de 8 metres,
i Ia longitud total de 3 quilò-
metres.

El C.F. Sóller, té l'oportunitat a Maó
d'eixugarels negatius

T.OIiver

Primer desplaça-
ment aeri del Sóller a Ia
present lliga, per en-
frontar-se al Isleño de
Maó. Pensam que es
tracta d'una magnífica
ocasió perqué l'equip
de Jesús Jesel, esborri
els dos negatius, i es
situi amb 8 punts a Ia
taula, net de Ia sempre
feixuga càrrega negati-

va. Hi seran tots, menys Martin que rebé un cop al peu, que el farà
descansar. Miquel CoII Homar seràl'àrbitre.

PeI que respecta ai Port de Sóller, guanyà al camp del Sallista per
0-2, demostrant que no s'ha posat de líder per casualitat. Diumenge,
contra el Ferriolense al Camp de Ia Base, intentarà demostrar davant Ia
afició portenya, que hi ha capdavanter per estona. (Planes esportives).

"Veu deSóller" s'integra a
l'Associació de Premsa Forana

A partir d'aquest mes d'octubre, el nostre Setmanari ha
passat a formar part com a membre de ple dret de l'Asso-
ciació de Premsa Forana de Mallorca, que presideix actual-
mentGabrielMassot

L'Associació de Premsa Forana agrupa una cinquantena
de publicacions periòdiques de Ia Part Forana de Mallorca, i
està dirigida per una Junta Directiva formada per membres
de distintes publicacions. La seva funció principal és Ia vet-
llar els interessos de les publicacions associades.

La Guardia Civil conmemoró
Ia fiesta de su patrona

En el transcurso de Ia misa se recordó a los compañeros de Ia Benemérita victimas del terrorismo

Jaume Casasnovas

El pasado jueves dia 12 de octubre, Ia
Guardia Civil de Sóller, así como Ia de toda
España, celebró Ia festividad de su Patrona, Ia
VirgendelPilar

Asistieron a los actos Ia casi totalidad de
miembros de Ia plantilla de Sóller, encabeza-
dos por el Comandante del puesto, sargento
José M. Esteras Melechón, miembros de Ia
Policía Municipal, oficiales y jefes de los tres

ejércitos, así como varios miembros de Ia
Corporación municipal.

Los asistentes se dieron cita en el conven-
to de los Sagrados Corazones para oir una
misa en Ia que se recordó a los caidos vícti-
mas del terrorismo y muertos en acto de ser-
vicio, y también a los ya faflecidos por causas
ajenasalservicio.

Después de Ia misa, los invitados se des-
plazaron al local "Defensora Sollerense" para
degustar un vino español y un exquisito aperi-
tivo preparado por los propios miembros de Ia
Beneméritalocal.

Literatura

NHqudFerráMartoreM

MiquelFerra
guardonat

ambelpremi
"Ciutatd'Alzira"

PlàcidPérez

L'escriptor d'ascendència
sollerica Miquel Ferrà Mar-
torell ha estat guardonat re-
centment amb el príraer pre-
mi de novete "Ciutat d'Alzira",
que atorga anualment aquella
ciutat valenciana. L'obra de
Miquel Ferrà, que fou elegida
d'entre les 19 candidates al
premi, du el títol de "Allah
Akbar", crit de guerra dels
musulmans, i el subtitol "El
morisc".

TaI com deixa intuir el tí-
tol, es tracta d'una novel.la
històrica ambientada en Ia
societat valenciana de finals
del segle XVI. El protagonista
és un morisc de llinatge va-
lencià que intervengué a Ia
conquesta de Nigèria des-
prés d'haver travessat 3.000
quilòmeres de desert saharià.
Al llarg d'aquesta obra de
quasi 200 planes queden re-
tratats els costums, Ia religió,
Ia forma de vida i les inquie-
tuds dels moriscs, les injustí-
cies comeses contra ells, i el
paisatge i societat de l'època
aValència.

Unmiliódepremi

Alzira és una petita ciutat
valenciana de gran riquesa
cítrica i economia forta, que
pretén competir culturalment
amb altres capitals de major
potencial econòmic i humà.
En aquest cas ho aconse-
gueix, Ja que Ia dotació del
premi és d'un milió de pesse-
tes, consemblant al que con-
cedeix anualment Ia ciutat de
València.

Rebi el nostre amic Ia
més cordial enhorabona.
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Sant Joan Cana. Santa Irene,
verge. Demà, Santa Úrsula i
tesOnzeMflverges.

Diumenge: Sant Bacarí, bts-
be.SantaMaríaSakxné.

COSTUMARI

Per tot Matorca està encara en
ús b festa de tes Verges. Les
nenes, a b vigfo, reunides en
grans cotes, voRaven pels carrers
agafades de tes mans, ¡ formaven
tres, tot cantant. A Palma, tots els
fadrins que tenien retóns amo-
roses enviaven avui una banda
d'orquestra a fer una serenata a b
seva estimada. Aquesta era més
torga a més curta, segons els mit-
jans de qué disposava el festeja-
dor. Les oòsequiades convidaven
a beure ete que prenien part a b
serenata; tenien gran interès a
feHos beure més del compte i tes
dNertJa que en anar-se'n no
s'aguantessin més.

pruTutivQ
Sorteigd'ohirdijous,

dial9deOctubre

3 5 6
23 24 34
—Comp. 28—

o,n.c.e
DijotB,19-octubre......56.248

Dinecres,18-octubre......68.882

Dimorts,17-octubre...48.207

Mhmtl6-octubre....46.378

Div6udrw, 13-octnbrB
57.434 (Serie 046)

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCAirestade
l'EstatEspanyol:

4.000Pts.
Estranger:6.500Pts.

Serveide
benznera

Diesfaners
de6a22hores

Diumengesifestkjs:
TANCAT

Estació de sa Vinyassa

Avuifa30anys
cakjueren329lttres

aSóNer

JoanPuigserver

TEMPERATURES:
Maxima:23'8':dta16
Minima: 8'6':dia13

PLUJA
ip.dia17

Si Ia setmana passada parlàvem de l'any 1958, a Uuc,
aquesta setmana és obligat fer referència a l'any 1959 a
Sóller. Avui divendres, fa 30 ANYS, varen caure 329 litres en
menys de 24 hores, el dia abans havien caigut 86 litres. Així
idò en 48 hores caigueren 415 litres/m2.

Durant aquest mes d'octubre feren 704,1 litres, (Io que
sol ploure amb un any ho va fer amb un mes). El total de
pluja de drt any, 1959, fou de 1.467,5litres per m2.

De moment aquesta tardó es destaca per Ia extremada
sequedat, pràcticament no ha plogut desde Ie primera set-
mana de setembre. I és que el temps es així d'incontrolable.
Mentre a uns indrets els anega a altres ens fa patí set.

Mentre tant els dies es van acursant, i això es nota en
les temperatures mínimes, que a poc a poc van devallant;
np així tes màximes, encara que, de moment, es mantenen
dins els valors normals per aquesta època del'any.

REGISTRE CtVIL

Sóller

Neixements
Jordi, fill de Juan Carios Colom Jordà i Maria Lourdes

CrespíVicens. Nascutel 11 d'octubre.

Defuncions
Miquel Mas Rorit. Mort el 11 d'octubre als 80 anys. Gui-

llermo Bestard Suau. Mort el 14 d'octubre als 85 anys. Mag-
dalena Morro Reinés. Morta el 15 d'octubre als 80 anys.

Deià

Moc»«
Bartomeu Bauçà Rullàn amb Catalina Cardell Gelabert

casats divendres dia 13 d'octubre.

ACTES DE LA SETMANA

^EXPOSlCKD de dibuixos de Pau Martí. Inauguració dissabte
dis 21 a les 20 hs. a Ia SaIa de La Caixa. Oberta fins el 29
d'octubre,deles 11 ales13hs.ideles17ales20hs.
*•CONCERT del quartet de Corda, "Opus 18", a Ia Parròquia
de Bunyola. Dissabte dia21 a les 20,15 hs. Entrada gratuita.
*EXCURSIO al Pas de na Cordellina. Dilluns dia 23, sortida o
trobada al creuer de Ia carretera de Uuc i es Port. Guiatge:
JesúsMartín.
*DHJMENGE dia 22 trobada de donants de sang de Ia
Comarca de SóHer a Sa Cortja de Valldemossa a les 17,00
hores.
>-BUNYOLADES: Avui dia 20 a les 16,30 a Deià i a tes 21'00
horesaFomalutx.

Veu de SóDer
C/lluno, 53, boixos. TeI. 63 34 56. CIF. EO7431166

DipòsitLegat PW5731989
Edrt*PremsaUiure,C.B.

/mprimeor:Editora Batear, S.A.
OiTBCtorJaumeCasasnovas

AdMMMradfcFrancisca Roig
PUMfcftafcAdefeCetià

CapsdeflectoccK>:Placid Pérez (Local) i Toni CHiver (Esports)
Co/.tobtwa<*xs:Joan-Antoni Castanyer, Miquel

Angel Feijóo(Port), Miquel Gual, Antoni Jover, Francesc Lorente,
Gabnel Mercè, Joan Oliver, Maria - kjnàsia Pèrez, Joan Puigserver,

Antoni RuUàn, Antoni Socies y Pere Pérez.
Disseny. Emest Forteza

Fotografia Guillem Deyà Jesús Sampedro

PUNTSDE
VENDA

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

L'horta: ComestiblesVidal.
Port: QuioscLorente.

PapeteríaChachi.
Foma!utx:Ca'nCorona.
Deia:EsFom.
Palma:QuioscdelBorn.

Nocesd'Argent
ServeraiTrías

Dissabte passat, dia 14 d'octubre, en Sion i
na Franciscà, juntament amb Ia seva famflia, van
,celebrar el vint-i-cinquè aniversari del seu casa-
ment. Enhorabona, i que sigui per mofts d'anys!

ranódebtendaCocuï

El passat dissabte va ser inaugurada Ia nova tenda de
robes, Cocus. Es propietat de Maria Victòria Socies i Bartomeu
Campins. A tes vuit de l'horabaixa feren un refresc d'obertura
per a mostrar als sollerics les noves robes d'home i dona. Desit-
jammortasortivisiócomercialaaquestsjovesemprenedors.

Boteig i comunió en bi famflia Snreda-Nora

Dia 7, dissabte, a tes 19 h. es baptià Na Blanca, filla de
Josep LJuis Sureda i Aina Mora, fent-se Ia celebració religiosa a
l'esglèsa de l'Horta. Dia 8, a tes 10,30 h., del matí, fe Ia primera
comunió Ia seva germana Marta, també en el temple de l'Horta.
El capvespre del diumenge obsequiaren a família i amistats a
unaberenada. Mortafeticitatatots.

Los prémios sorteados el día de Ia inauguración del TaHer Motos
SóJer", fueron entregados por su propietario David Sipson Ia semana
pasadaycorrespondierona:

PrimerPremio: UncidomotorMaxiSuzukiaAntonioBestard.
Segundo Premio: Zapatos acuáticos a Sebastián Casasnovas.
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Cercau vuit noms de
vents.
Se llegeixen
d'esquerra a dreta,
dedretaaesquerra,
de dalt a baix, de
baix a dalt, i en
diagonal, a l'indret i
al'enrevés.
En acabar, amb les
lletresrestants.se
podrà llegir un dit
que f a referencia a
aquesta època de
l'any.

Sokxx>nsala SOPADE NOMNS del número anteróf:
Setiastià • Pere - Joan - Lluc- Jaume - M>quel - Nicolau

Solucions al dit: P&SantMiquelelbestiartomtia Oe pa, per Sant Macià toma tentar

Serveis

AfrtamentdeS4kr 630200AE04
OfcraMmKjriddPort 630101
AjuXamertdeFoméUx 631901
AjurtamentdeDeÄ 639077
JUjatdeSóter ! 630348
Notaria 632611
Rectoria 630602

PokaMuriap8l 630200
PdbaMunidpek>gencies 633721
GuWaCMl 630203
Bombers 632500

UntatSaritàra 633011
CreuRoja 630845

633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cementü 631429
ReadencfrHospo 630777
Depuradora 630B42
Correus 631191
tlGas',s.a 630128
ServeiFunerarl 630805
tiGas's.a(averias) 630198
BGas'sAft>gencies) 631108
LocutoriBrtarab( 630017
ObresdePort

A,S.C.P.(Ca'nDutee) 632421
CrcutoSoferense 631206
LaUf*5nSaBotigueta' 630163
DefensoraSotefense 631556

FerrooamIdeSófer. 6301»
CaÍarcosAzutes' 630170
OaTramortana1 632061
ParadaTaxisísPort 631384
ParadaTaxB-Sofef 630571
ParadaTaxisSaTorre 631379
AutocarsUompart 202125
AutocarsSótef 632821
AutocarsRepic 630567

TRINf

Mfl*4MK06,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
SMrMnc06,45-08,15-11,50-
14,10-18,30.

TRAMVIM

&*rflB*05,55-07,00-OB,00-09,00
-09,30-10,00-10,30-11,00-11,30-
12$-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,«-
(21,OODiumengesiFestius).
A**Safcr06#-07,X-0&25-09,30
-10,00-10,30-11,00-11,30-iaOO-
12,30-13,00-1325-14,30-15,30-
16,00-16,30-17,00-17,30-17,55-
18JO-19,00-19,30-20a-21,10-
(20,30i21^0DiurrengesiFestus).

toT*SMr07,3P-10,00-12,00'
-15,00-19,00

Art*&MrM*-

07,30-09,3F-i4,3u-i6,ofr-i73).
fl*flarf*Sd*r08,15'-10,45-
12,45*-15,45-19,45.
D*a-VtHmots+fVmt:,M.m
10,00'-15,00-16,30'-18,00.

nEssuprímeixebdkjmengesi

SMrArr*A*Hf*09,00.
Art*SMwWM*AiMF*09,30
ftrt*ft*npHAfcr16,00

PortaeSokr-StCaUn:
10,00-15,00.
StCMn-PortdeSokr
iaOO-16,45.

PARMMCMDB
GUARDM

A l'Ajuntament (Pota Municipal) vos indi-
carantofarmàciaa
laqualvospodeudihgK.

Veu de SóUer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIOPERSONAL

DE18A20HORES
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Caça Escorca

/<^- p~~n~j^

"La caza y las espècies protegi-
das en las /s/as Baleares" és el títol
del fulletó que acaba de publicar Ia
Conselleria d'Agricultura i Pesca,
destinat a tots els caçadors de les
Illes. En aquesta publicació, de gran
utilitat per l'amant de Ia cinegètica,
es recullen els períodes hàbils de
caça, les prohibicions de caràcter
general, Ia regulació de les distintes
modalitats de caça, les zones prote-
gides i les espècies que es poden
caçar.

r"

J-^f-l/^L.

La ConseHeriad'Agricultura ha publicat Ia nova normativa

Fins a un milió de multa per caçar
espècies protegides

Redacció

La caça menor es va obrir
el primer d'octubre, i es per-
llongarà fins al 28 de gener, els
dimarts, dejous, dissabtes i
diumenges, a més dels dies 1
de novembre, 6,8 y 25 de de-
sembre, i 1 de gener, quedant
excloses les festes locals.

La perdiu es pot caçar en-
tre dia primer i dia 28 de ge-
ner. EIs acotaments privats
que ho soLlicitin podran perilo-
gar Ia caça fins l'onze de fe-
brer. En qualsevol cas, només
podran capturar quatre peces
percaçadoridia.

La caça de tords amb filats
està permesa mitjançant auto-
ritzacions individuals, amb un

màxim de 12 captures per ca-
cadoridia.

Modalitats prohibides

La publicació en qüestió
recorda Ia prohibició de caçar
amb focus o llums, amb lloses,
ceps, pega, i amb cintes mag-
netofòniques. La utilització de
veri està fortament penalitza-
da, i també Ia caça amb cara-
bines d'aire comprimit o amb
armes que tenguin més de
tres cartubcos o provistes de
silenciador.

Zonesvedades

PeI que fa a zones protegi-
des, es recorda que està to-
talment prohibit caçar a toíes

les illes i illots de Ia costa, als
penya-segats de Ia zona no-
roest, entre el Port de Sóller i
cap Formentor, i a l'Albufera
deMuro.

Tampoc es pot caçar a
menys de 100 m. dels nuclis
urbans, o a 50 m. de carrete-
res i cases aïllades, ni a menys
de 25 de camins i ferrocarrils.
No està permès exercir Ia caça
des de vehides o embarca-
cions. Només es pot caçar des
d'una hora abans de sortir el
sol fins a una hora després de
pondre's.

Espècies protegides

Per acabar, el fulletó fa una
valoració de les espècies ca-
çades il.legalment, i relaciona

les muHes que s'imposaran
per caçar espècies protegides.
Diguem com a mostra, que Ia
caça d'un vottor o una àguila
està sancionada amb un milió
de pessetes; un fateó o una mi-
lana, amb mig milió; un fla-
menc, 50.000 ptes.; i els ocells
inferiors als 25 cms., amb
25.000ptes.

Documentació

Finalment, cal afegir que
per poder practicar Ia cinegè-
tica, el caçador ha de tenir lli-
cència de caça en vigor, per-
mís d'ús d'armes i guia de cir-
culació, assegurança obligatò-
ria, i autoritzacions específi-
ques dels propietaris de Ia fin-
ca.

Més de mil joves participaren a Ia
VetladeLluc

GabrielMercé

Un mil.lenar aproximat de jo-
ves es reuniren a LJuc el dissabte
passat per participar a Ia Vetla
de LJuc organitzada pel Secreta-
riat de Pastoral Juvenil, units pel
\emaFentCaml.

A les 17'3O els diferents
grups començaren a entrar al
Monestir per veure l'exposició
allà instal.lada, que oferia una rà-
pida visió dels 10 anys d'existèn-
cia de l'Assemblea Diocessana
deMallorca.

EIs diferents grups, vist un
model ideal de comunitat cristia-
na, es retiraren per discutir sobre
Ia seva pròpia comunitat, parrò-
quia, grup, o, fins i tot, sobre el
seu propi paper com a membre
de l'església mallorquina, redac-
tant unes línees que després se-
rien entregades al Bisbe Teodor

Accident

Ubeda. CaI mencionar que el
grup representant de Sóller esta-
va format per una quarentena de
joves procedents de grups de
confirmació o de grups parro-
quials.

Pregària

Després de sopar, els partici-
pants es reuniren a \'Acolliment
per a assistir a Ia pregària, acte
central de Ia Vetia de Uuc. En
ella, el Bisbe, pronuncià unes pa-
raules en les que incitava els jo-
ves a participar de Ia tasca de
l'església i a imitar a les primeres
comunitats cristianes, fins i tot
els deixebles de Jesucrist, amb
una implicació personal respon-
sable i conseqüent.

La diada acabà d'una manera
divertida, entre jocs i cançons, ja
passades les 12 de Ia nit.

Mor Sílvia Rullan, ajudant
delprograma"3x4"

Redacció

Tancada Ja l'edictó de Ia set-
mana anterior arribà a Ia nostra
redacció Ia notícia de Yaccident
mortal que sofrí Sílvia Rullan So-
ler, de 21 anys. La jove era aju-
dant del programa 3 x 4 que
s'emet per Ia primera cadena de
TVE.

L'accident es produía Barce-
lona a primera hora del dijous, a
Ia confluència dels carrers Aragó I
Via Laietana, quan Sflvia i el seu
novii viatjaven en automòbil en di-

recctó al seu domicili procedents
d'una noça. El vehicle colisionà
amb un altre cotxe, i Ia jove SiMa
sortí per Ia finestra i caigué de
capsobrel'acera.

Consternació a Sóller

SiMa Rullan havia nascut a
Barcelona, però els seus pares
són naturals de Sóller, de Ia co-
neguda famflia de Can Moana. La
notícia de l'accident arribà prest a
Ia nostra ciutat, i s'escampà ràpi-
dament entre Ia poWactó.

Excursions apeu

Dilluns, el Pas de na Cordellina
T.F.

Diumenge passat els
marxaires feren Ia pujada al
Puig Galileu. Partiren de
l'Alzina dels Set Cimals,
dins el terme d'Escorca, i
passaren per Ia Font Saura,
quasi tot el temps per ca-
rretera asfaftada. Dins el
bosc de Son Macip, durant

Ia caminada, Ia quinzena
d'excursionistes tengueren
ocasió de visitar dues ca-
ses de neu, avui ja derruï-
des. A Ia baixada del Puig
Galileu, els marxaires po-
gueren gaudir d'una mera-
vellosa vista, i aprofitaren
per dinar al Cocó dels Vol-
tors. En haver dinat, baixa-
ren pel camí del Massane-
Ha i sortiren al CoII de Ia Ba-

taiai...capaSoHer.

EstolVidalba

Dilluns que ve, dia 23,
el grup Estol Vidalba farà
l'excursió al Pas de na
Cordellina, ttinerari: Port de
Sóller - s'llleta - Pas de na
Cordellina - Pas de s'Heura
- Sa Tanca des Bous - Font
deBàlitx.

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR ELALMA DE

Don Guillermo Bestard Suau
quefa)tectóenSóHere)día14deOctubrede1989

ALEEDADDE85AÑOS
habiendo recibido tos Santos Sacramentos y Ia Bendición Apostólica

Sus apenados: esposa, Bárbara GuilIem Frau; hijos, Guillermo, Bárbara, Magdalena y Luisa
Bestard GuilIem; hijos políticos, Catalina Cifre, DamJán Cabrer, Luis Golart y Bartotomé Martínez;
netos; hermanas políticas, Jeanne y Jerónima; ahijados, Paulette Bestard, Juana Jaume, Anto-
nia Bestard, Miguel Bestard y Bárbara Bestard Cifre; sobrinos, primos y demás familia (presen-
tes y ausentes) participan a sus amistades tan sensibte pérdida y tes suplican que Ie tengan
presente en sus oraciones.

Casa mortuoria: C/. Pablo Noquera. 67.

ITING
dimecres, 25 d'octubre, 21 '30 h.

alCASALDECULTURA

INTERVENDRÁN: SimóPereBarceló
(CanditatalSenat)
JosepCaneUes
(Candidatal Congrés)
PilarFerrer
(Candidatal Congrés)

ACTE
MITING

JTtCK
• • • CENTKE
^L·^M^f DEMOCRATIC
OTO r ,sociAL

SALA D'ACTES DE LA CAKA

Dimecres, 25 d'octubre a les 21 '30 hores

INTERVENDRÁN:

XiscoQuetglas
Candidatai Congrés

MiquelArtigues
CandidatalSenat

YlUCM YOTASUAHEZ
YGTAQUETGLAS YOTÃCAPACITÃT

*•tí*
Vi*

OWUISTA
MITING DEL P.S.M.

Dimartsdia24,21h.
SALA D'ACTES DE "LA CAIXA"

Intervendrá:
SebastlàSerra
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Fornalutx

Una funcionaria del IBAVI informo acerca de las
viviendas de protección oficial

Jaume Casasnovas

Carmen García, funciona
ria del Instituto Balear de Ia
Vivienda (IBAVI), se desplazó
el pasado viernes, día 13, a
Fornalutx para informar sobre
las viviendas de Protección
Oficial. En su exposición des-
tacó que las viviendas que se
construirán en Fornalutx son
de protección oficial en Ia
modalidad de estatales, que Ia
diferencia de las oficiales pri-
vadas por sus facilidades y
másbajointerés.

Existen dos modalidades:
Ia de compra, i Ia de alquiler.

• 6En Ia modalidad de
compra, el precio será de unos
4,5 millones, con una entrada
del 5%, más el 6% de IVA,
que suma en total unas
500.000 ptas. El resto podrá
pagarse en 20 años, con un
interés preferencial de unos
créditos otorgados por el
M.O.P.U. al 5% -los créditos
normales para vivienda son al

Circulació

Carmen Garcia informó de las dos modalkiades posibles: compra o alquiler

11%-, con un crecimiento del
1,5%. Esa modalidad puede
ser solicitada por todas aque-
llas familias cuyo salario total
no sea inferior a las 44.000
pesetas mensuales, ni supe-
rioralas 120.000.

• En Ia nodalidad de alqui-
ler, deberán pagarse unas
12.000 ptas. mensuales. Dicha
modalidad se ha creado para
aquellas familias cuya renta
mensual no supere las 44.000
ptas.

Art

El CDS proposa una avaluació
de Ia reforma circulatoria

Redacció

En base a que Ia reforma
circulatoria realitzada en el
casc urbà de Ia vila no ha
estat ben rebuda per part
dels sollerics, especialment
dels comerciants i veïns del
carrer de Ia Lluna, el grup
municipal del CDS sol.licità en
el Re Ordinari del mes
d'octubre Ia celebració d'una
reunió tripartita entre els res-
ponsables tècnics, els partits
pdítics i els particulars afec-
tats, tant partidaris com
detractors de les modifica-

Las viviendas tienen una
superficie útil de 90 metros
cuadrados, y constan de tres
dormitorios, cuarto de baño,
cocina, sala-comedor, y patio.
El tejado del edificio será de
tejamallorquina.

Avuivespre,
bunyoladaiball

p.p.

Avui divendres, dia 20, a
partir de les 9 del vespre, Ia
Comissió de Festes juntament
amb l'Associació de Ia Tercera
Edat de Fornalutx han orga-
nitzat una bunyolada popular en
commemoració de Ia festa de
les Verges. La festa es celebra-
rà a Ia Plaça major, i els benefi-
cis que reporti es dedicaran a
l'organització de les festes i a Ia
representació d'una obra de
teatre costumista mallorquina
que té previst muntar Ia Tercera
Edat. EIs preus també seran
populars.

Segons ens ha manifestat
un dels organitzadors, Ia bunyo-
lada té com a objectiu Ia crea-
ció d'un cert ambient festiu que
afavoresqui les relacions entre
els veïns de Fornalutx, que a les
nits d'hivem no tenen gaires
alicients fora de les seves
cases. En conseqüència, Ia vet-
llada estarà animada amb
música i s'espera una bona par-
ticipaciódelsveïns.

cions realitzades, per tal
ö'avaJuar les conseqüències
finals de Ia reforma circulatò-
ria.

La sol.licitud, però, no
pressuposa una decissió del
Centre Democràtic i Social en
favor o en contra de Ia refor-
ma, sinó que es fa ressò de
Ia inquietud dels veïns afec-
tats, que presentaren recent-
ment una instància en aquest
sentit dirigida a Ia Batlia,
acompanyada d'un centenar
defirmes.

La proposta de reunió fou
acceptada per tots els grups
municipals.

Més de 600.000 ptes es tregueren
a l'exposició-subhasta del Museu

Redacció

D'èxit important es pot
qualificar Ia subhasta d'obres
d'art que conclogué dissabte
al Museu del Casal de Cultura.
Més de 600.000 pessetes
ingressaren a les arques del
C.F. Sóller, després d'un ani-
mat "rush" final. Un 75%
d'obres exposades ja tenien
propietari.

EIs tres quadres de JuIi
Ramis tingueren entre dotze i
devuit puges. Un espectacu-

lar mà a mà final, va fer que
de les 35.000 pessetes inicials
s'arribàs a més del doble per
cadaobra.

Per Ia seva part, una esta-
tueta de Broglia Ja té propieta-
ri per quinze mil duros. Una
altra de les triomfadores fou Ia
novella i en plena carrera
ascendent Francesca Martí. El
seu oli aconseguí molt bona
cotització.

Hi haurà noves edicions

EIs organitzadors desitgen

agrair de tota ànima els molts
col.laboradors que han fet
possible Ia realització de
l'exposició donant desinteres-
sadament les seves obres.

Al mateix temps, també
anuncien, per més endavant,
una nova edició, probable-
ment a Ia primavera del prò-
xim1990.

Es una reconfortant mane-
ra d'oferir abans de demanar,
a Ia vegada que estendre l'art
i Ia cultura a uns sectors que,
d'altra manera, difícilment hi
tendrien accés.

Jovescristians

Assembleade
laCoordinadora
alMonestir
del'ONvar

G.M.

El passat dijous, dia 12,
una quarentena de joves es
reuniren a Sa Capelleta per
tal de celebrar una Assemblea
General de Ia Coordinadora
deJovesCristians.

Després de llegir una
ponència realitzada per mos-
sèn Rafel Horrach, els joves
es retiraren per parlar sobre
aquesta, que resumia els
punts més necessaris per
millorar encara més Ia tasca
que realitza des de fa més
d'un any Ia Coordinadora de
Joves.

Seguidament, es posaren
en comú les diferents opinions
i sinicià el debat. Les conclu-
sions, ara, passaran a Ia per-
manent, qui les estudiarà en
profunditat i actuarà en con-
seqüència.

El dia acabà amb unes
hores d'esplai i Ia celebració
d'unaEucaristia.

Petanca

ElC.P.Unióde
Sóller, guanyà
adomicili

El C.P. Sóller, ajornà el seu
encontre, que es jugarà demà
dissabte. El C.P. Unió de Sóller
sumà dos importants positius a
les difícils pistes del C.P. Visa,
dintre de Ia categoria de Prefe-
rent.

A segona, el C.P. Bar Cabana
acabà dominant en el marcador
al C.P. Sóller, i el Belles Pistes
superaral C.P. Son Oliva.

El dos equips soHerics de
Tercera, sumaren els dos punts
en joc; així, idò, Unió de Sóller i
Belles Pistes guanyaren als Son
AmetlteriUDYR.

Les al.lotes del C.P. Unió,
segueixen sumant punts, aques-
ta vegada ho han fet a les pistes
del Son Cladera.

SoNIA
FLORISTERIA

Tel.639786-SOLLER

VIDEOCLUB

4&
C/. Cristóbal Colón, s/n

(Frente Mercado)
SOLLER(MALLORCA)

CA'S CLJRIAL
PlENSOS
PLANTAS

INSECTICIDAS Y ABONOS
C/. CapitánAngelatsnúm. 7

Teléf.631607

CarrerdelaLIuna, 14

ARTlCULOS
CONFECCIÓN
CABALLERO
DEPORTES

MARTIN
LaLuna,20.

Tel.(971)630552
SOLLER(Mallorca)

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
ete interessos dels títols d'aportació voluntària.

Dillunsidissabtesdel8h.al9,30h.

ASECRETARIA.

PESCADOS
LACONCHA
Abierto de 9,30 o / 3,30

yde i5,00a20,30

C/.delaMar,s/n.

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes — Televisión y Video

Instalación de Antenas

JuntoHotelEIGuía. TeI. 6339i9-SOLLER

Institutode Belleza

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

corporales; Curas de celulitis;
Limpiezasdecutis

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

LAMPARAS-APLIQUES
TODOEN

ILUMINACIÓN

Bartolomé
Pomar

LluncmV8.Tel.630339
SollerMallorca

Restaurant

Monumento
COMUNICA ALS SEUS CLIENTS IAMICS QUE DES

DE EL 30 D'OÇTUBRE FINS AL 16 DE DESEMBRE
ESTARÀ TANCAT PER REFORMES
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Lanostraveu

Si, senyors. El túnel ja és aquí. Dins uns dos anys i
mig, si els càlculs no fallen, estarà el forat fet i a punt
depassar-hi

I, malgrat tot, ningú sap molt bé de què va el tema.
Molts ni tan sols s'ho creuen. Altres pensen que l'inici
de les obres és una simple maniobra electoral, i que
després de les eleccions s'aturaran i no en tomaran
parlar pus. Uns diuen que serà Ia salvació de Sóller, i
d'artres opinen que serà Ia seva mort.

Per Ia seva banda, el ciutadà corrent està realment
desorientat, perquè no l'han informat de res. La majo-
ria no sap per on comença ni per on acaba el túnel.
EIs propietaris afectats no saben ben bé quin bod els
expropiaran, ni quan. El projecte va estar a exposició
pública a l'Ajuntament, però no hi havia més que els
plànols. Molts s'han quedat amb les ganes de veure
tes famoses 6.000 firmes a favor...

Mentrestant, el Batle diu que no ha vist el projecte
definitiu, i que no en sap res. Qualcú pot pensar que
això del túnel és cosa de riure, però no ho és. Si vostè

El túnelja és aquí
no en sap res, Ia seva obligació era aclarir-ho, i fer-ho
saber al poble, senyor Batle!

Enmig d'aquesta desorientació, Ia gent comença a
preocupar-se pel futur de Ia VaII després del túnel, i
del subconscient Ii comencen a sorgir alguns dubtes.
Dubtes spbre l'especulació, l'urbanisme, el paisatge,
Ia mancad'infraestructures:

¿Per què no s'ha revisat el PIa d'Ordenació? Inte-
ressava a qualcú que no es revisàs? Difícil resposta.
El túnel no es fa, evidentment, perquè els 10.000 solle-
rics puguin anar més ràpidament o més còmodament
a Ciutat. Al darrera del túnel hi ha altres projectes que
ajudaran a pagar els mils de milions que costarà el
forat: Urbanitzacions? Ports esportius? Futura línia
Barcekxia-So|ter?

¿Està Sóller preparat per rebre el Túnel? De
moment, no hi ha lloc per aparcar, els carrers estan
bruts i plens de forats, Ia recollida de fems mal resolta,
l'abocador de La Figuera contamina tota Ia vall, Ia
depuradora sense començar, Ia xarxa d'aigua potable

no arriba segons a on, l'Institut de BUP sense acabar,
el poliesportiu també sense començar,...

¿Pensen els nostres governants solucionar
aquests problemes? Es suposa que no, perquè si no
són capaços de superar els personalismes, tampoc
ho seran per solucionar els greus problemes infraes-
tructurate, que exigeixen un major rigor i serietat.

Però ho hem d'aconseguir! Hem d'aconseguir evi-
tar tot quant de dolent pugui tenir el túnel. Amb les
coses petites ens podem equivocar, però això que
ens ve al damunt és molt gros. Es "ES TUNEL". Anem
a rebre'l així com cal perquè, si no és així, matarem
allò que tant estimam. Deixem-nos de personalismes i
de colors polítics, i donem-nos Ia mà per defensar allò
que els nostres avantpassats aconseguiren: una ciutat
model arreu del món. Perquè Sóller no n'hi ha més
que una. Recordau l'adagi: "A Sóller, quan Déu Ia va
fer, va rompre el motilo". Però és fràgil i necessita pro-
tecció, i aquesta tasca de protecció l'hem de dur tots
plegats.

VEU DEL LECTOR

Al PSOE solleric, sobre Ia
fusteria del carrer pastor

Jo sempre havia pensat
que Ia política era com un
joc en el que guanyaven
els que sabíen fer més
embulls, pero així mateix
amb unes certes normes i
una certa educación, coses
ambdues perdudes que hi
pot jugar tothom, tenguí
o no ética, tengui o no
educació, tengui o no prin-
cipis.

Elssccialístes de Sóller
estan demostrant una gran
mancança de tots aquests
requisits per jugar a un joc
que de cada vegada és
mésbrut.

Com a veïna del carrer
Pastor m'he sentida insul-
tada per aquest col.lectiu
quan afirma que el porta-
veu del P.S.M. ha aturat Ia
instal.lació d'una "petita"
fusteria al nostre carrer.

¿Que no sabeu llegir un
informe del técnic d'obres
de l'Ajuntament, on diu que
el projecte per instal.lar
aquesta "petita" fusteria
està en contra del PIa
d'Ordenació?

¿Tampoc heu tengut en
compte les 18 al.legacions
fetes pels veïnats, desfavo-
rables a aquest projecte?

EIs veïns del carrer Pas-
tor som conscients que ni
el propietari de l'immoble ni
els fusters que pretenen
instal.lar aquesta negoci
tenen culpa que Sóller
estigui ple d'infraccions
urbanístiques i vulguin
infringir una vegada més

aquestes lleis; però si a
n'aquest moment l'Ajunta-
ment vol començar a prac-
ticar el bon exercici
d'escortar els ciutadans,
defensar els interessos de
molts davant el d'un sol, i
sobretot començar a com-
plir Ia llei, no comprenc
com el Partit Socialista, pel
sol fet d'atacar un antic
company seu que en un
moment donat va entendre
que els seus ideals no
coincidien amb ells i va triar
un artra camí, pot passar
per alt els interessos de tot
un grup de veïnats i, sobre
tot, del Ra d'Ordenació,
que ha està prou malmés a
n'aquestpoble.

Som una persona molt
enfeinada i escriure aques-
ta carta, aixi com infor-
mar-me de tot el que afirm
aquí, m'ha costat un temps
del que hem costa pres-
cindí, vull que sapigueu
Srs. Socialistes que no
entraré en cap polèmica
amb vosaltres a pesar que
sé que aprofitareu això i tot
el que pogueu per fer
campanya. AIIa vosaltres i
els vostres embulls polítics.

Jo solsament vull deixar
clar que els veïnats seguim
estant en contra de Ia ins-
tal.lació d'un centre de
renou, brutícia i perill que
representa dins un carrer,
més aviua conflictiu, una
fusteria mecànica.

Una veïna del carrer
Pastor.

DOMUND89:
solidaridad

El próximo domingo, 22 de
Octubre, se celebrarà el día del
DOMUND. Uno de los objetivos
de este años es reconocer, por
parte de las iglesias antiguas,
Io que las iglesias jóvenes son,
en el seno de Ia Iglesia univer-
sal en unión con aquéllas.

Es conocida Ia nomenclatu-
ra de "iglesias antiguas" e "igle-
sias jóvenes". Aquellas son las
de vieja raigambre histórica;
éstas, las de reciente implan-
tación en una determinada
nación o grupo humano. El
precepto de Jesucristo "Id y
enseñad a todas las gentes" ha
significado, en el curso de Ia
historia humana, el dinamismo
creador de las iglesias particu-
lares en las diversas partes del
mundo.

He aquí Ia actividad misio-
nera que ha llevado a cabo Ia
Iglesia, mediante el extraordi-
nario y heroico trabajo de
sacerdotes y religiosos.

La solidaridad de los católi-
cos de todo el mundo aporto
durante el año 1988, con sus
donativos y suscripciones, Ia
suma de 154 millones de dóla-
res, que entre otros conceptos,
fueron destinados a: Ia educa-
ción de 18 millones de niños y
universitarios; 6.190 dispensa-
rios y 2.000 hosprtales; 1.170
centros para minusválidos; 713
leproserias; y alimentación de
22.000 niños en hogares infanti-
les.

El DOMUND solicita Ia ayu-
da de todos para un mundo
mássolidarios.

Con este fin habrá colectas
de todas las misas de los pró-
ximosdias21y22.

"GEFICSA"
ASESORlA FISCAL Y CONTABLE

C/. Bauzó, 8-A- 1 '. Tel630824. SOLLER

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

Seguros Sociales. Restaurante

GRUPO ZURICH
SEGUROS

Age»ciaS»chfe-SöUer
Genoveva I. Suchte Smf*t

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

CfoC/r>MJk
GRUPO MUSICAL

Animaciónen:
Bodas, comunionesy

Fiestas en general.

Telefono:633148

INB: Obres no acabades i espais insuficients
El Consell Escolar de I'INB

de Sóller, reunit a l'Institut dia 10
d'Octubre de 1989, ha acordat
per majoria denunciar davant
i'opiniópública,

Primer: Que el retràs en el
començament del curs escolar
1989-90 és degut que les obres
d'ampliació que s'estan fent a
l'Institut encara avui, no estaven
acabades per començar el curs
dia2d'Octubrede1989.

Segon: que les esmentades
obres són tanmateix insuficients
per les necessrtats del Centre.
EIs problemes ocasionats per Ia
manca d'espai que hem vingut

patint des d'anys enrera es veu-
ran agreujats aquest curs amb
l'augment del nombre d'alum-
nes (dos cursos més), de pro-
fessors, pel desdoblament
d'akjunes assignatures, etc.

Tercer: Que en l'ampliació
que s'està fent encara, hi ha
pateses unes deficiències pal-
pables: manca calefacció, man-
ca acabar els serveis, etc.

Quart: Que encara està per
establir Ia data del comença-
ment i termini de Ia segona fase
d'ampHactó de l'Institut. Preci-
sament per gestionar aquesta
segona fase el Consell Escolar

té concertada una reunió amb el
Dtor. Provincial el proper dia 20
d'Octubrede1989.

Quint: Que de tota aquesta
situació que venim patint tant
pares, alumnes com profesors
n'es responsabte l'Ajuntament,
que es va comprometre a
construir l'edifici, i Ia Delegació
d'Educactó i Ciència, primer i
únic responsabte de l'educació
pública.

A Sóller dia 10 d'Octubre de
1989

El Consell Escolar de I'INB
deSóller.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

R E D V i R O A
" RED NACIONAL DE VINOS

HnUi <rtM. 17 28004 - V>>ria

I.l. Ul 31 41 ï.p.«.

BODEGAS LALANNE
n« -MMU>C4t'* TT/n- W/*B

.REDVINSA, S.A.», DISTRIBUÏDORA EN EXCLUSIVA INTERNACIONAL DELS

VINS DENOMINATS -VINA SAN MARCOS», VINS PRODUÏTS, ELABORATS I EMBOTE-

LLATS PER «BODEGAS LALANNE.., AMB CEPES I MÈTODE ARTESA I TRADICIONAL DE

LA REGIO DE BURDEUS; SELECCIONARIA HOMES I DONES MAJORS DE 18 ANYS, PER
AMPLIAR I REFORÇAR LA SEVA ACTUAL XERXA DE VENDES A LES ILLES BALEARS I,

DE MODE ESPECIAL, A CADA POBLE DE LES NOSTRES ILLES.

EL CONDICIONAMENT OUE PER NOSALTRES HAURIA D'ACOMPANYAR ALS
POSSIBLES CANDIDATS, ES EL SEGÜENT:

1er. NECESSÀRIAMENT GAUDIR DE BONA PRESÈNCIA I VESTIR DE MANERA
CORRECTE. SE VALORARÀ EL CARISMA PERSONAL.

2on. HAVER NASCUT O BE ESSER RESIDENTS A LES ILLES BALEARS.

3ar. NO ES QÜESTIONA TENIR EXPERIÈNCIA EN VENDES, PERÒ Sf TENIR FOR-

CES GANES DE TREBALL I DE SUPERACIÓ, PER FER-SE UN LLOC EN EL SECTOR CO-
MERCIAL I LABORAL DEL POBLE DE LA SEVA RESIDÈNCIA HABITUAL I OUE, IMPRESCIN-
DIBLEMENT, HAURÀ DE CONÈIXER.

4rt. SE VALORARÀ EL TENIR CONEIXEMENTS D'IDIOMES, FACILITAT DE PARAU-
LA, MITJÀ DE LOCOMOCIÓ I TELÈFON PROPIS.

NOSALTRES OFERIM I OARANTIM:

1er. TREBALL FERM, GRAT I SEGUIT DURANT TOT L'ANY, RESPATLAT D'UNA

TOTAL LLIBERTAT I FLEXIBILTTAT D1HORARI.

2on. A TOTES LES PERSONES SELECCIONADES SE LES SENYALARÀ ELS
LLOCS AMB EXCLUSIVA PER A LA PROMOCIÓ I VENDA DELS NOSTRES VINS, SEMPRE

CIRCUMSCRITS A LES ZONES O POBLES A ON HABITUALMENT RESIDESQUIN.

3er. ELS OFERIM LA INTEGRACIÓ A UNA EMPRESA D'ALT NIVELL, JOVE, DINÀ-
MICA I BEN PLANIFICADA.

4rt. NO MANCARÀ L'AJUT CONSTANT I CONTINUAT PER PART DEL NOSTRE

DEPARTAMENT COMERCIAL DE VENDES PER A CONSEGUIR CONJUNTAMENT UNS RE-

SULTATS POSITIUS I EFICAÇOS.

5e. ELS OFERIM SUBSTANCIOSES COMISSK>NS I INCENTIUS DAMUNT VENDES

REALITZADES I DUfTES A BON TERME.

6*. A TOTS ELS QUI, DESPRÉS D1HAVER ESTAT SELECCIONATS I DEMOSTRIN

UNA VÀLUA PERSONAL I PROFESSIONAL, I AMB RELACIÓ AL NIVELL DE VENDES OB-

TENOUDES, SERAN PROPOSATS PERQUÈ PUGUIN OPTAR A CÀRRECS DIRECTIUS I

EXECUTIUS QUE L'ORGANITZACIÓ COMERCIAL «REDVINSA, S. A.», TE PROGRAMATS
A NIVELL NACIONAL.

Sl ES VOSTE AQUESTA PERSONA QUE REUNINT ELS CONDICIONAMENTS

ABANS ESMENTATS I ES VEU CAPAO A DESENVOLUPAR AMB EXIT AQUEST TREBALL.
PREGAM CONTACTI AMB NOSALTRES, LO QUE POT FER TOTS ELS DIES, DES DEL DILLUNS

FINS AL DIVENDRES I DE LES 9 A LES 14 HORES, MARCANT EL TELEFON 71 »1 BO PER
CONCERTAR UNA ENTREVISTA PERSONAL O BE PER PODER REBRE UNA INFORMACIÓ

MES AMPLIA Y DETALLADA.

ADREÇAU-VOS AL DEPARTAMENT COMERCIAL

PREGAM PREGUNTEU PER EL SR. FUSTER
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PSM: Votd'esquerra,nadonalistaiecologista
PSM-EM

ESOVIRRA
NACIONALISTA

Es aquesta Ia Mallorca,
les Balears i l'Estat que vo-
lem?

Aquesta qüestió no ofe-
reix gaire dubtes: tots tenim
una resposta negativa. Cada
un de nosattres sap que hi ha
molts aspectes insatisfactoris
en Ia vida pública. El medi
ambient es deteriora, es
mantenen greus problemes
socials i patim Ia duresa d'un
estat centralista, que es re-
sisteix a l'efectiva implantació
d'un sistema autonòmic que,

tanmateix, seriainsuficient.
El 29-O tenim Ia oportuni-

tat de expresar aquesta insa-
tisfacció, i sobre tot, tenim Ia
oportunitat de contribuir a
camviar. Tenim Ia oportunitat
ieldeuredevotar.

EI29-Ocalvotara
l'esquerra

EIs vots a l'esquerra són
els únics vots que poden
contribuir a millorar Ia situació
social. Són els vots que aju-
daran a minvar les desigual-
tats, a millorar Ia sanitat i
l'ensenyament públics, a Ia
solidaritat, a un afrontament
seriós dels problemes del
mercat del treball, a les for-
ces que fan costat als sindi-
cats i no a les que s'hi en-
fronten, al món del treball i no
aldelaBanca

EI29-Ocalvotar
nacionalista

No ha ha possible pro-

grés fora de Ia consideració
de Ia realitat plurinacional de
l'Estat Espanyol i d'Europa.
SoIs el vot nacionalista és
conscient d'aquesta realitat.
La solidaritat entre els pobles
sols és possible a partir de Ia
pròpia consciència de poble.
I les decisions que es pren-
guin a Madrid, s'han de
prendre, en el nostre cas,
tenguin les Illes Balears ben
presents.

Un diputat o un senador
nacionalista les tendran, i les
faran tenir, perquè no es po-
den limitar a ser uns "pitjabo-
tons" a les ordres dels grans
partits. SoIs els diputats na-
cionalistes tenen Ia capacitat
d'iniciativa i de treball per Ia
seva pròpia comunitat, per-
què a ella es deuen, i no als
grans partits. L'experiència
(ai!)hodemostra.

El 29-O cal votar verd

El deterior del planeta no

pot continuar, en interès de
tots.

EIs grans problemes
d'aquesta fí de segle són els
ambientals, i les grans vícti-
mes som tots, no sols els qui
habitam aquest planeta, sinò
els que en el futur ho faran.
La degradació del món (at-
mòsfera, mars i oceans, bos-
cos, terres...) requereix una
reacció molt decidida, molt
activa.

Ja no basta informar, sinó
que cal actuar, i una actuació
clara i eficaç és el vot als que
són conscients del problema
i treballen, dia a dia, per Ia
sevasol.lució.

Comfer-ho?

Afortunadament, hi ha
una manera de fer un triple
vot: VOTANT AL PSM ES
VOTA L'ESQUERRA, EL
NACIONALISME I L'ECOLO-
GISME.

Es, fora dubtes, el vot
més rendable possible.

Reflexió davantIes eleccions del29-O (tt)
Comité de Premsa P.P.

2) ADVANTATGES PER A
PERDRE: incompliment del
programa electoral 1986.-

A les eleccions de 1986 el
PSOE va aconseguir encandi-
lar amb el seu programa a
una gran majoria de votants,
per ara, els mateixos votants
estàn defraudats perque han
vist que, en definitiva, el pro-
grama electoral del PSOE era
nomès així, un programa per
a presentar-se a les elec-
cions, un conjunt de prome-

Glosa

ses electoralistes que quan
s'han vist convertides en
programa de govern no s'han
pogut ó no s'han sabut cum-
plir.

I així no ho diu nomès el
Partit Popular a Sóller, una re-
vista nacional de gran tirada
publicava fa unes setmanes
que el Govern González havia
incumplit més de cent punts
del seu programa electoral.

Així i encara que a dife-
rència de l'any 1982 no s'ens
prometessin determinats llocs
de feina, hem vist que l'atur
ha augmentat; amb Ia seva
política hem vist Ia ruptura de
Ia concertació social, punt
bàsic del seu programa; hem
vist augmentar els contractes
temporals i disminuir els fixos,
i en canvi, no hem vist Ia llei

Foratsí; forat, no
A.C.E.F.

SoHerjaestàsarvat;
anauatertaenesdanreres;
tenint tres carreteres
ara mos fan un forat.

Tot ho tenen programat
detoqueaSoHerseferà
i es poble mos quedarà
com un arbre desrelat.

Unpobletanalabat
dels més guapos de Mallorca
ara liespenyen sa porta;
quelidavaqualitat.

Diuen que no hi ha dret
sise'nduens'aiguadeSóller;
per tenir sa capital sedolla
es pobte es pot morir de set.

Sortim per un forat redó;
quasi tots estam batiats,
i ets interessos creats
mos duen a escoltar es sermó.

Túnelsíitúnelno:
me direu per què ha servit;
deixen xerrares petit;
llavor el foten a un racó.

de vaga ni l'actualitzaciò de Ia
llei sindical, i ens regim per
una ordenança de primers de
segle en quan a seguretat a
Ia feina. No és estrany que
enguany per primera vegada
des de Ia fundació d'UGT,
doni llibertat de vot, i tampoc
són estranyes les paraules
del seu secretari general Nico-
lás Redondo quan deia, poc
abans de Ia vaga del 14D i en
referència a les promeses
electorals del PSOE, "(....)
aquí se ha desfalcado, se ha
atracado, se ha estafado (....)
a, ocho millones de unidades
familiares".

Per altra banda, Ia inflació
està sense control, ha crescut
considerablement el tipus
d'interès, i s'ens anuncia un
gran ajustament econòmic
per desprès de les eleccions,
si accedeixen al poder, amb
Ia clara idea de frenar el con-
sumilainversió.

En "Sanitat; el fracàs ha
estat estrepitós, mai aquest
tema havia rebut tantes quei-
xes: els llits són plens de cap
a cap d'any als Hospitals es-
tatals i no es pot donar assis-
tència al qui Ia necessita i pa-
ga Ia corresponent assegu-
rança.

Són molts d'incumpli-
ments per a un partit que ha-
via promés tantes coses.

Es molta responsabilitat
per a un partit que va acon-
seguirtantsdevots.

Per això han avançat les
eleccions.

Per això Carmen Romero
es presenta a les eleccions a
Cadis, on hi ha un atur oficial
d'un27%.

Perque no ho tenen clar;
perque tenen por de que els
passinlafactura.

ComitèdePremsa
PARTIT POPULAR Sóller

Capaços de fer-ho:
C.D.S.
C.D.S.Sóller

CENTftE
DEMOCRÀTIC

SOCIAL

I-EDUCACIO

El CDS proposa situar
el percentatge de despe-
ses en un 6 per cent del
Pressupost, incloent l'1 per
cent de despesa pública
per a Ia Universitat. A més
es plantegen les següents
mesures:

1.- Extensió de Ia gra-
tu'ftat de l'educació prees-
colar.

2.- Entendre l'educació
secundària obligatòria i
gratuftafins als 16 anys.

3.- Canviar els plans
d'estudis universitaris i de
formació professional per
adequar-los a les necessi-
tats del mercat laboral.

4.- Generalització gra-
dualdel'anysabàtic.

II-INVESTIGACIO

El CDS proposa Ia
creació del Ministeri de
Ciència, Tecnologia i Inves-
tigació, que absorbiria el
Ministeri d'Indústria i im-
pulsaria Ia investigació i el
desenvolupament nacional
fins a situar-lo al 2 per cent
del RB a final de legislatu-
ra.

Aiximateix, el CDS pro-
posa Ia dotació de 1.000
planes anuals de beques
de formació d'investiga-
dors a Universitats i a
Centres d'investigació es-
trangers per a programes
de4anys.

IH-SANITAT

El CDS mostra una
gran preocupació pel dete-

riorament de Ia qualitat a
l'assistència sanitària pro-
du'ft durant el període so-
cialista, que té un dels
punts negres més intole-
rables en les llistes d'espe-
ra.

Per combatre aquest
estancament sanitari el
CDSproposa:

1.- Creació i redistribu-
ció de llits hospitalaris.

2.- Incorporar a l'aten-
ció primària equips de pro-
fessionals sanitaris per Ia
viadelaconcertació.

3.- Promoció de 20.000
ATS i Diplomats en lnfeme-
ria.

4.- Dret a lliure elecció
de metge i de centre hos-
pitalari.

5.- Promoció del
"Empleo Formatiu" per a
incorporar a l'assistència
sanitària 10.000 metges en
atur.

6.- Implantació de l'au-
tonomia hospitalària.

IV-VIVENDA

Un dels problemes que
més s'ha aguditzat durant
l'etapa socialista ha estat
el de Ia VIVENDA. AIs
nuclis urbans, tant el preus
de venda com els lloguers
han crescut de forma es-
pectacular i amb criteris
especulatius. Davant això
elCDSproposa:

1.- Construir 160.000
vivendes de promoció
pública per a l'accés a Ia
propietat, en el curs de Ia
legislatura.

2.- Construir 200.000
vivendes de lloguer per a
joves i per a famílies d'in-
gressos baixos. Aquest
programa es farà en col.la-
boració amb les Comuni-
tats Autònomes i els Ajun-
taments.

I perquè el CDS és ca-
paç de fer-ho, VOTA CDS,
VOTACAPACPTAT.

Cultura, nacióiconfederadó
E!Verds-LlistaVerda

ELS VERDS
LLlSTA VERDA

Curiosament els deu anys
d'administració preautonòmica
i autonòmica s'han caracterit-
zat per l'avanç clar del procès
d'acurturactó.

El concepte de cultura que
tenen les Institucions (es diguin
Ajuntament de Ciutat, Govem
autònom o Ministeri de Cultu-
ra), oblida aquestes bosses
d'analfabetisme i marginació,
subvencions en calculades do-
sis campanyes de normalitza-
ció lingüística merament de
marketing, i afavoreix Ia passi-
vitatdelagent.

Les Institucions refueixen Ia
cultura a confegir un calendari
d'esdeveniments sostinguts
milionàriament, tot completant
així Ia tasca adormidora i es-
tandiritzadora duita a terme per
les televisions (TVE, W3) i,

prest les privades també. Im-
posant el consumisme com a
estildevida.

Com a verds, proposam
aplicar el paradigma ecològic
als conflictes nacionals i de di-
versitat cultural arreu del plane-
ta. Així com un ecosistema és
més ric, resistent i equilibrat
com més ric, resistent i equili-
brat com méss variat i complex
se'ns presenta, també un món
solidari, no violent i tolerant
comportaràla defensa del dret
dels pobles i les cultures peti-
tes a ser, a sobreviure.

Reforma de Ia Constitució

Concretament, som parti-
daris de Ia revisió de Ia Consti-
tució Espanyola (entre d'altres
coses) per tal de fer passes
cap a una confederació de
pobles ibèrics basada en el
respecte de les cultures que
des de Madrid són minoritàries
però que al seu territori són ma-
joritàries: Ia gallega, Ia basca i

Ia catalana. En tal sentit,
aquesta revisió haurà d'asse-
gurar l'ampliació preferent de Ia
cooperació política, cuttural i
econòmica entre les actuals
comunitats autònomes del País
Valencià, Catalunya i les Illes.

De tota manera, Ia nostra
visió holistica, global de Ia cul-
tura ens impel.leix a situar-la en
Ia perspectiva d'una revolució
de Ia vida quotidiana, situada
més enllà dels valors materia-
listes de Ia societat hipertecno-
lògica de consum, que assagi
formes de vida que tomin a
relligar les persones amb Ia
resta de Ia Natura i que pro-
mogui Ia participació activa i
critica de Ia ciutadania.

Davant Ia política d'esde-
veniments a cop de talonari
((tipus 30.000 milions al Centro
Cultural Reina Sofía a Madrid o
Ia nova imatge de POalma per
unes altres desenes de milions)
advocam per Ia reinversió de
fons destinats als pressuposts
de defensa en Ia dotació d'in-

fraestructura cultural descen-
tralitzada arreu de l'Estat, i a Ia
ncstraterra.

Xarxa de biblioteques

CaI crear una xarxa de
biblioteques informatitzada,
digna i descentralitzada, pro-
moure Ia lectura i eliminar
l'anaffabetisme funcional, man-
quen locals per als grups juve-
nils, teatrals, artístics, sense
control ideològics ni burocrà-
tics. S'han de fomentar els in-
tercanvis entre el Sud i el Nord
bidireccionalment i no només
del Nord "ric" cap al Sud "po-
bre".

Estam per Ia promoció de
totes les iniciatives ciutadanes
d'alternatives comunicatives a
nivell regional i, sobre tot local
(ràdios lliures, TVs locals). No-
més amb una infraestructura
cultural de base es podra fer
front a una civilització industrial
planetària i Ia seva voracitat
uniformitzadora.
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Sanejament Rueda de prensa del Grupo Independiente

L'emissari submarí hauria
d'estar a una profunditat
major de 40 metres

Redacció

D'acord amb un estu-
di dels corrents marins de
Ia costa realitzat pel PSM,
les aigües residuals pro-
cedents de Ia futura es-
tació depuradora vessa-
des a Ia mar, tornaran
entrar a Ia badia del Port
si Ia sortida de l'emissari
no es sitúa a una profun-
ditat superior als 40 me-
tres.
Aquesta és Ia con clu-
sió més important de l'es-
tudi realitzat pel Partit
Socialiste de Mallorca,
segons les dades extre-
tes del "Derrotero de Ia
Marina de Guerra", de
documents de l'antiga
Escola d'Armes Submari-
nes, i de manifestacions
d'antics oficials de l'Ar-
mada i pescadors del
PortdeSóller.

Aquest estudi, segons
acord pres en el darrer
PIe, passarà a formar part
de l'expedient de prolon-
gació de l'emissari sub-
marí inclòs en el projecte
de nova estació depura-
dora d'aigües residuals.
Amb aquest informe, el
PSM aporta documenta-
ció complementària de
primeramàque demostra
Ia necessitat de tenir en
compte els corrents ma-
rins a l'hora de determinar
Ia longitud de l'esmentat
emissari, tal com defensà
el portaveu Joan Cas-
tanyerenelPle.

Corrents ascendents

Segons aquest estudi,
hi ha uns corrents marins
ascendents a Ia costa
que s'originen des dels
cinc fins als 40 m. de pro-
fundidat, a causa de Ia
insolació. Així, les aigües
encalentides pel sol origi-
nen un moviment cíclic
continuat que renova l'ai-

gua del fons i Ia treu a Ia
superfície.

A partir dels 40 m., el
calor solar deixa d'exercir
Ia seva influència, i Ia
temperatura es manté
constant.

Corrents profunds

A partir dels 40 m.
existeix un corrent pro-
fund paral·lel a Ia costa,
en direcció SO-NE. Es un
corrent que actúa més de
200 dies cada any, enca-
ra que pot variar Ia seva
direcció per influència de
Ia tramuntana o del mes-
tral.

Corrents superficials

Es tracta d'uns co-
rrents influenciats pels
vents dominants. En re-
sum, uns 150 dies cada
any, el corrent és de Lle-
vant, uns 100 dies del
Nord, i Ia resta es repar-
teix entre Ponent, Mes-
tral,etc.

Conseqüències

Tot plegat, l'informe
resumeix que si es vol
evitar que les aigües de-
purades es tornin intro-
duir en el Port de Sóller,
és necessari que Ia sorti-
da de l'emissari es situi a
una profunditat superior
als 40 m., en direcció
nord-NO, respecte a Ia
perpendicular del Port,
per tal que el corrent pro-
fund dirigeixi aquestes
aigües en direcció
nord-oest.

Finalment, l'estudi
aconsella que les aigües
que s'aboquin a través de
l'emissari siguin prèvia-
ment depurades emprant
Ia tecnologia més adient
per tal de garantir Ia con-
servació i regeneració
dels hàbitats submarins
delaMediterrànra.

Al llarg de te primavera d'enguany, aquesta barca instal.la
l'emissari submarí dins el Port Ara, Ia tuberia s'hauria d'allargar i

aprofundirfinsals40m.

AmadorCastaner: "Es necesario un
replanteamiento del Plan General de
Ordenación y, si es preciso, restrictivo"

Los actuales componentes del Grupo Indepen-
diente, que surgió a raiz de una escisión del grupo
de Unió Mallorquina en el Consistorio, convocaron
Ia semana anterior una rueda de prensa con los
medios informativos para dar a conocer algunos de
los puntos de discrepancia con Ia gestión del Alcal-
de Antonio Arbona. Con ello pretenden también

contestar a una invitación hecha por el mismo Al-
calde a que manifestaran públicamente Ia postura
de su grupo frente a Ia situación urbanística.

En el transcurso de Ia rueda de prensa, el por-
tavoz del grupo, Amador Castañer, se refirió a dis-
tintos temas municipales, que resumimos a conti-
nuación.

El grupo independiente afirma que nunca ha amenazado a Lucía Oliver ni a nadie

Jaume Casasnovas

Motivos por los que retiraron su
confianza al Alcalde

• "Los motivos son muy
claros: el Alcalde siempre ha
llevado una gestión de tipo per-
sonal, y nunca ha acatado las
decisiones del comité local de
UM. Todos los acuerdos toma-
dos en las reuniones eran in-
terpretados a su manera.

Nosotros siempre Ie había-
mos cubierto las espaldas por
disciplina de partido, pero llegó
un momento en que, cansados
de que nos mintiera y nos con-
tara historias, decidimos consti-
tuimos como independientes.
No podíamos seguir aguantan-
do las actuaciones personales
de Antonio Arbona ni hemos
querido seguir siendo 'mona-
gutilosdeamen'".

Urbanismo

• "En cuanto a urbanismo
se refiere, nosotros solamente
tenemos una definición: ejecu-
tar el P.G.O.U. vigente tal como
se encuentra y, si es necesario,
efectuar las reformas y remode-
laciones necesarias. Lo que no
podemos aceptar de ninguna
manera es que el Alcalde in-
terprete hoy el P.G.O.U. de una
forma, y mañana de otra: que
con unos sea restrictivo, y con
otros tenga manga ancha.

Nosotros pensamos que,
con motivo de Ia construcción
del túnel, se producirá una de-
manda de suelo urbano y, en
consecuencia, un aumento de
Ia especulación. Por ello, es ne-
cesario hacer un replanteamien-
to del P.G.O.U. y, si es necesa-
rio, que sea restrictivo: y noso-
tros, por supuesto, votaremos a
favor, siempre que se haga co-
mo Dios manda y para todos
losciudadanos.

Como tema puntual, el Gru-
po Independiente es totalmente
contrarío al proyecto de urbani-
zación de "Es Través", que
incluye Ia construcción de 156
viviendas y Ia instalación de fu-
niculares. Este proyecto se ha
aprobado con el asentimiento
de UM, PP, PSM y CDS, apro-
vechando que los independien-
tes y el PSOE no estábamos en
las Comisiones Informativas.
Nosotros entendemos que
aquellas reuniones no eran lega-
les y, de hecho, el informe de
Secretaría asilo confirma.

Los independientes lleva-
mos el tema al último Pleno, y
los grupos citados votaron en
contra de nuestra moción, aun-
que recurriremos el acuerdo
adoptado. No comprendemos
Ia postura del PSM, puesto que
un partido que siempre se ha
manifestado contrario a todo ti-
po de masificación, ha colabo-
rado en Ia autorización de Io
que será Ia causa de destruc-
ción de Ia montaña de "Es Tra-
vés". Todo parece indicar que el
asentimiento del PSM a esa ur-
banización se ha producido a
cambio de ostentar alguna pre-
sidencia de Comisión Informati-
va. Si así es, que les aproveche!
Nosotros no queremos colabo-
raciónalguna con elAlcalde".

El cambio de Grupo político
deLuciaOliver

• "Las amenazas de coac-
ción e intimidación por nuestra
parte contra Lucia Oliver son
una total mentira. Todo empezó
cuando una tercera persona
acudió a entrevistarse con no-
sotros, en nombre de Lucía Oli-
ver, para integrarse en nuestro
Grupo. Una vez puestos en
contacto con ella, nos preguntó
por qué no Ie habíamos solici-
tado su integración en el Grupo
Independiente después de Ia
dimisión de José Mora. Noso-

Según Amador Castañer, el
alcalde nunca a acatado tas

decfek>nesdelcomftetocaldeUM

tros entendimos, en su momen-
to, que no debíamos hacerlo
porque ella se había presenta-
do en Ia candidatura de UM.
Eso indica que no coacciona-
mosanadie.

EIIa indicó que quería unirse
a nosotros porque los miem-
bros de Ia minoría gobernante
no Ie habían tenido en cuenta.
Cuando presentamos su peti-
ción de integrarse en el Grupo
Independiente, hacía 12 días
que Ia instancia estaba firmada
sin fecha. No Ia habíamos pre-
sentado antes porque Lucía te-
nía miedo a las represalias, y
nos pidió que esperáramos has-
ta e/Pleno de octubre".

Unificación de fuerzas
conelPSOE

• "Nuestra intención era
unificar nuestras fuerzas con los
miembros del PSOE, del PSM y
del CDS, pero no ha sido posi-

ble. Ignoramos si ha sido por
afán de poder o porque los ac-
tuales representantes han
cambiado el planteamiento de
sus antecesores, pero Io cierto
es que el PSM no ha aceptado
ningún tipo de colaboración con
nosotros. Respecto al CDS, Ia
verdad es que no nos extraña
nada su postura, porque como
regla general se abstienen en
todas las votaciones: el CDS es
una indecisión total".

El Alcalde desconoce
el proyecto del túnel

• "Es cuando menos curio-
so que ahora el Alcalde afirme
desconocer el proyecto del tú-
nel. Si Ia obra Ia hubieran lleva-
do a cabo sus amigos, Caldés y
compañía, él hubiera estado allí
para salir en Ia foto y quitar Ia
primera piedra del túnel el día
del comienzo de las obras. Al
no serles concedido el proyec-
to, alega que Io desconoce.

Afirma también que el inicio
de las obras es un acto pura-
mente electoralista, pero no
quiere acordarse del electora-
lismo que hizo él en su día so-
bre ese mismo tema. Lo que
ocurre es que su candidato,
Caldés, no ha podido acceder a
Ia concesión de las obras y, en
consecuencia, ya no tiene "inte-
rés" en que Ia obra se lleve a
cabo. La palabra "interés", evi-
dentemente, entrecomillas.

El Alcalde no debe esperar
en su despacho a que Ie comu-
niquen todo tipo de informacio-
nes y "besa-manos". Lo que tie-
ne que hacer un Alcalde es mo-
verse más. Antonio Arbona Io
ha hecho últimamente porque
"Ia silla se Ie tambaleaba", pero
si Io hubiera practicado más a
menudo, hubiera conseguido
muchas más realizaciones para
nuestro pueblo que es, en defi-
nitiva, quien paga las conse-
cuencias de su mala gestión ".
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FutbollllDivissió

PENAU Fantàstic el document gràfic de Jesús Sampedro (de cada dia millor, Jesús), Sl a dlns el camp ta
jugada oferia dubtes, vegent l'imatge, cal dir que fou un penal com unes cases el fet a Miralles en el

minut 18 de joc, ignorat per Domínguez, el de negre.

L'Alaior, un equip sobri, perillós i amb ofici

El Sóller no s'arrufà, i aconseguí
unpuntmoltvaluós
0 - 0. Ocasions, domini ijoc nivellats, en un partit plé
d'emocío

Passà per Sóller un dels aspirants al
títol. En efecte, un Alaior compacte,
defensivament inexpugnable, amb molta
qualitat en el mig del camp, i gent exper-
ta a davant (encara que Ia boníssima
tasca de defensiva local fou decisiva),
els menorquins, confirmaren les bones
referències. El Sóller va jugar creim que
així com ho havia de fer. Actuar a l'atac

davant un equip com l'Alaior, era signar
el suicidi per endavant. Josel sap el que
porta entre mans. Es realista i sumar un
punt, ja era positiu donada Ia potència
del rival i el seu moment de joc. Ja han
passat per Can Maiol, tres del quatre
primers classificats, i el Sóller té un total
de dos negatius. Ara, caldrà no fallar
davant els similars al Sóller.

ToniOliver

No va ser un partido de
grans ocasions, però sí lluita de
principi a fí. EL Sóller, no baixà Ia
guàrdia, mostrant-se moK recu-
perat físicament respecte a
setmanes anteriors. EIs visitants,
un senyor equip, amb un grapat
de jugadors de mort elevada
categoria individual, especial-
ment Lorenzo, autor d'un xut al
pal. El primer apropament peri-
nós, a peus de Nadal, sortint el
seu xut lteugerament desviat. Al
quinze, Lorenzo donà el primer
avís, però es quedà sense angle
de tir. I en el 18, caiguda de
Miralles a l'àrea, i l'àrbitre
Domínguez que Ii prtà farta en
contra per entendre que simula-
valacaiguda.

El partit era vibrant, amb
domini artem. Martín de cop de
cap, a punt va estar de sor-
prendre a MoII, però el magnífic
porter visitant, aturà l'intencionat
remat. El propi Martín, cakjué a
dins l'àrea en pugna amb un
defensor menorquí, però el
colegiat Domínguez, que seguia
de prop el joc, no aprecià infrac-
ctó.

Lorenzoalpal,
iXiuquasi-gol

Es tracta de tes dues més
clares oportunitats del segon
temps, un segon temps igual-
ment vibrant i emocionant. Al
minut 12, Lorenzo aprofità l'únic
error defensiu local, s'intemà i
davant Ia sortida de Bernat,
bombejà Ia pilota, i davant Ia

sortida de Bemat, bombejà Ia
pilota, i davant el "suspense"
general, Ia pilota s'estevellà al
pal. Replica sollerica, i Amen-
gual, després d'una maravellosa
acció personal, xutà amb potèn-
cia i colocació al mateix escaire,
però MoII va voter fer saber que
per qualqa cosa és el porter
menys golejat de Ia categoria,
realitzant una intervenció
magistral. Fins a Ia fí, nirvis, això
si, controlats, emoció, bones
accions de les defensives res-
pectives i repartiment de punts
que deixà satisfets a una i a
artres. Debutà en el Sóller el
recent fitxatge Suaxi, procedent
del Murense, mig esquerre, que
mostrà dues coses: bona tècni-
ca individual, i que encara Ii
manca Ia lògica compenetració
amb els seus nos companys..

Es ben cert que ningú regala res, que

tothom defensa els punts en cam i

ungles, però també és cert que després

de set jornades les posicions ja comen-

cen a definir Ia realitat dels equips i del

Isleño - Sóller, lagranoportunitat

seu potencial. Sense més romanços, el

Sóller ha de puntuar al Municipal de

Maó. Qualsevol resultat advers, seria

decepcionant. El que és segur, és que

els sollerics sortiran a totes.

El Sóller sortirà a tomba oberta
Davant el cuer menorquí, l'equip de Jesel
nopotfallar

Toni Oliver

En aquest primer despla-
çament a les Illes, al Sóller se Ii
presenta una magnífica opor-
tunitat de puntuar. Es del tot
necessari, puix que el mes de
Novembre es presenta plé de
dificultats, amb uns rivals que
poder fer molta "pupa":
Poblense, Sta. Ponça, Mana-
cor i Peguera. Es així bàsica-
ment important, tractar de fer
el màxim de punts en els dos
propers partits enfront Isleño i
CalaMillor.

Amengual i Martín,
en recuperació

Copejats diumenge pas-
sat, Xiu i Martín es troben en
procés de plena recuperació, i
tenen ambdós, bones possibi-
litats de actuar a Maó, per el
que Jesel, podrà treure pràcti-
cament, als seus millors
homes. Hi ha bon ànim, i
sobre tot convenciment de
que el Sóller ha de demostrar
sobre el terreny de joc, Ia seva
superioritatteòrica.

Recordem que l'any pas-
sat, l'equip aleshores dirigit
per Paez, va treure un magní-
fica empat, amb gol de Bes-
tard de impresionant cop de
cap, igualant un marcador
advers. Aquest viatje s'ha
de fer el mateix com a mí-
nim.

Frar>camentpositiuelrendimentd'Edu,unjugadorpolivalent,dur,tecnic,
rapidiambmoKderecursos.SiadlrwLJosetavamarcar,perquenono

pot fer diumenge a Maó?

"VeudeSoller"aMao

Donat l'importància del
partit, "Veu de Sóller" serà
present al camp Maonés. El
vol, conjunt amb l'expedició,
sortirà a les onze i mitja del
mateix diumenge, i Ia tomada,

està prevista per a les 22,30
(sortidadeMaó).

Esperem que hi haguí
ocasió perquè els bons aficio-
nats, puguin donar Ia benvin-
guda a l'expedició, poc abans
de mitja nit, a Plaça. Sería
senyald'éxit.

Transports
C.SASTRE

Gas4ilpercalefaccion
adomicili

TeI. 633049 / 630387

ï

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Telefono 63 0 Ì 32

SantJaume, 7- Tolefono63 ¡286
FABRICA: llleta, 48 - Ca 'n Tabalet- TeI. 63 06 5 Ì

RESTAURANT SA COVA
MENU ECONOMIC; DIFERENT CADA DIA

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

VESPRESAPARTIRDELES 19'00h.
TOTS1HIVERN

TANCAT ELS DIMECRES

Teléfono 639189 Cl. Felipe Bauza, 3 - Deià lMallorcal

HERMANOS BERNAT
SERVICIO OPEL

C/. Reverendo Mlguel
Rosselló, n.° 3

Tel.63 1255
Sóller

FROTS SECS
PatetiUa,golosinasytoda clasede

frutossecos
CalleLluna,68

Cafetería

Drugstore
PianoBar

Es Través. Telefono631392-PORTDESOLLER

CA'N TONI RmA
(Comercial Antonio Castaner)

CaIIe Luna, 27 - TeIs. 630424 - 630215

Loza - Cristal - Porcelana - Hules - Ceràmica decorativa - Objetos para regalo
Aluminio - Plásticos - Cubertería - Materialcocina - Figuras para Belenes -

Marcos - Cristalerías - Vajillas - Vidrio - Imágenes religiosas, etc....
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Sa glosa den Tomcuct

Encaraquehàgim
d'anaracercar...

L'Alakxvavenir
convençut de puntuar
ísinohovabgrar
vaserpersadefensad'aquí

Quejaestàcompenetrada
¡èsmottmaladepassar

iaxióhovaJemostrar
a davant sa seva "hinchada"

Sa línia que més magratjava
és sa nostra davantera
quepermoKquebrumeja
noarríbaaentrars'esfera

ldiumengeadinsl'lsteno
hem re mirar de puntuar
encaraquehagimd'anaracercar
a n'Emilio Butragueno

IIRegional Infantils

RESULTATS Y CLASSIFICACIO

TERCERADIVISION
Pormrany-Uoietense 2-2
SOlLER-Alayor 0-0
Magonova-J.-lsleño 4-1
CataD'Or-BadtoC.M 3-0
P.Cri$to-Poblense 3-0

Cardessar-Manacor
Constancia - C. Paguera..
Ferrarías - S. Ponsa
Hospitalet-Arenal
Felamtx-P.S.Eulolio

.0-0

.0^)

..0-O

..4-3

.1-0

OC

Manacor 7 5 2 0 16 6 12 +6
CatoD'Or 7 5 1 1 13 4 11 +3
Portmony 7 4 2 1 10 8 10 +2
Mayor 7 2 5 0 12 1 9 +3
PortoCristo 7 4 0 3 12 10 8
SantaPonsa 7 3 2 2 10 9 8 +2
Hosprtok>t 7 3 2 2 11 11 8
Ltoteton«. 7 3 1 3 14 12 7 +1
P.Sta.Eufafia 7 3 1 3 9 8 7 +1
Cordessar 7 2 3 2 5 8 7 -1
r*nreria* 7 2 3 2 7 11 7 -1
SOLLER 7 2 2 3 9 11 6 -2
BadíaC.M 7 2 2 3 5 8 6
ArwMl 7 2 2 3 8 13 6
CodePaguera 7 1 3 3 8 7 5 -1
Constancia 7 1 3 3 7 8 5 -3
Fetanitx 7 1 3 3 11 13 5 -3
Maganova-Juv« 7 2 1 4 10 17 5 -3
Pobtonse 7 2 0 5 9 14 4 -2
Irieño 7 1 2 4 8 15 4 -2

SEGUNDAREGIONAL
P1adeNaTesa-Barracar 9-1
Búger-S'Horta 1 -0
Mariense-Esporias 3-2
S. Eugenia - Santa Maria 1 -1
Juv. Sallista - PORT DE SOLLER..O-2

J «

Ferriolense-Montaura 0-0
ValldemossaAt.-Alcúdia 2-1
Consell-Campanet 5-0
SantJordi-Puigpunyent 2-0

_P « K P»tot
PORTDESOLLER 6 5 0 1 15 3 10 +4
SantaMaria 6 3 3 0 14 5 9 +3
SantJordi 6 4 1 1 8 5 9 +3
PlodeNaTesa 6 3 2 1 19 6 8 +2
Montawra 6 3 2 1 13 6 8 +2
Consell 6 4 0 2 10 4 8 +2
Barracar 6 3 2 1 14 16 8 +2
Juv.Sallista 6 3 1 2 6 5 7 +1
ValldemossaAt 6 3 0 3 10 9 6
Maríense 6 2 2 2 13 14 6
S.Eugenia 6 1 3 2 7 10 5 -1
Esporfas 6 2 1 3 9 12 5 -1
Ferriolense 6 1 2 3 5 5 4 -2
Búger 6 2 0 4 4 12 4 -2
Puigpunyent 6 1 1 4 3 9 3 -3
S'Horta 6 1 1 4 7 15 3 -3
Alcudia 6 1 1 4 4 14 3 -3
Campanet 6 0 2 4 4 15 2 -4

La tercera, resum
delajornada

Frenada
del Manacor

ToniOliver

Cinc empats i cinc victòries
locals, balanç de Ia darrera jor-
nada de lliga. Cap equip
pogué guanyar a fora casa.
Sequia golejadora, once
equips no marcaren. Quatre
encontres acabaren amb
empat a zero. El Cardesar te
l'hombrada, frenant al Mana-
cor, que Ii arrebassa un empat.
Constancia i Poblenc, no aixe-
quen el cap. EIs d'lnca quarts
per Ia cua. El Poblenc cuer,
empatat a punts amb l'lllenc.
Es manten líder el Manacor,
seguit del CaIa d'Or, equip
revelaciódelalliga.

Per a Ia propera jornada
veiem com a partits més inte-
ressants els quejugaran:

ALAIOR - PORTMANY. -
Tercer i quart classificats, par-
titspelstressignes.

POBLENSE - CALA D'OR:
EIs poblers estan malament.
EIs de CaIa d'Or han d'aprofi-
tar el bon moment de joc que
tenen.

MANACOR PORTO
CRISTO: Partit de Ia jornada.
Rivalitat local. El Manacor per
lògica s'ha de reafirmar en el
liderat.

ILLENC - SOLLER. - EIs
de maó son cuers en Ia classi-
ficació. El Soller, conta amb
moltes posibilitats de pun-
tuar.

J. Sallista, 0 - Port de Sóller, 2

Port de Sóller, reafirma
suliderato

M.A.Feijóo

J. Sallista: Carbonell, Mar-
tín, Martorell (López), Miras
(Ferrari), Ruiz, Sanchez,
Gelabert, Moreno, Galdón,
MorroyGuerrero..
Port de Sóller Pujol, Vidal,
Gueri, Arbona, Galindo,
Adrover, Lozano, Català,
Manrique, Castaido y Atien-
za(Femenias).
Arbitro Sr. Vives, caserísi-
mo aunque no influye en el
resultado.
Goles (0-1) Minuto 1: Vidal
de chut de medio campo.
(0-2) Minuto 10: Galindo,
para con el pecho, controla,
chutaygol.
Comentaria. En los prime-
ros minutos se decidió el
encuentro ya que con los
dos goles, los visitantes

plantearon un esquema
serio en defensa, sobresa-
liendo entre todos, Pujol,
que por parar paró hasta un
penalty.

Los locates con los dos
mazazos en los primeros
compases del encuentro
tardaron en reaccionar, tanto
que fue el segundo tiempo,
cuando intentaron una y otra
vez acordar distancias; sin
que los del Port perdiesen
compostura en defensa y
renunciasen al ataque, pues
montaron una serie de con-
trataques que alguno podía
haber hecho aumentar Ia
ventaja, como uno clarísimo
por parte de Atienza.

El Domingo próximo a
las 15,45 h. se recibe al Fer-
riolense. No valen confian-
zas, y bueno sería actuar
bienmentalizados.

Juveniles

Port de Sóller, 6 - Algaida, 1
M.A. Feijóo

Port de Sóller CoII, Coca,
Pizá, Marroig, Galindo, Váz-
quez, Barceló, Raja, Suau,
Bort y Daza. (Ferrer, Ruiz,
López, Moragues y Torrens).
Jugaron todos.
Algaida LIuII, Pascual, Oli-
ver, Bonet, Oliver, Ferragut,
Rebassa, Vanrell, Juan, Bar-
celóySitjar.
Arbitro. Sr. Navarro, actua-
ción buena, sin ningún tipo
de problema, ayudado por el
buen comportamiento de los
equipos.
Comentario. Hay que felici-
tar a estos muchachos por
las ganas y empeño que

pusieron sobre el terreno de
juego, así como por el buen
espectáculo con que nos
deleitaron.

En cuanto a los visitan-
tes diremos que aguantaron
bien el primer período que
finalizó 2-1, para en el
segundo verse desbordados
ante el juego de los locales.
Junto con los goles que
consiguieron: Barceló 2,
Raja 2, Suau 1 y Daza 1 ; por
su parte el gol visitante fue
mercado en propio puerta
por un jugador local en
jugada de mala suerte.

El domingo se desplazan
a Campanet, donde desea-
mos que continue Ia racha
de buen juego y goles.

Eugeni: una figura a Ia vistc

C.F.Soller,0-
R.LaVictoria,1

Novapoderser
Joan-Antoni

Alineado Alcover, Pomar,
Enseñat, March, Pedrero, Casti-
llo, Arbona, Sanmartín, Eugeni,
Molino, Castañer(Rodríguez).

El gol es produí en el minut
55 per obra de n'Oliver, en un
contraatac.

Comentan. Nova derrota
dels nois d'en Bestard, que
aquest any no acaban de fer el
joc desitjat. TaI volta això és
degut a Ia poca experiència que
tenen dins aquesta categoria.

Un cop més els locals crea-
ren ocasions més que suficients
per haver decantat el marcador
en el seu favor, empero els visi-
tants s'en dugueren els punts
perquè resolgueren una de les
poques oportunitats de que
disposaren.

En el capítol de destacats
hem de resartar Ia labor d'en
Pomar, n'Arbonayn'Eugeni.

Demá desplaçament
aSonRoca

Un rival, el Son Roca, que
no donarà cap tipus de facili-
tats, Ì si es vol aconseguir algu-
na cosa positiva s'haurà de llui-
tar des de el primer moment
finsalfinaldelpartit.

^wdi) I C@uuoLPo Motor Palma

CaUe RosseUó y Cazador, 13
PALMA

C@OuOiT0 MótorPalma

enSóUer:
Vehículos Ocasión.

PlazaMercado
Teléfonos: 631762 - 6316 80

CHAPA Y PINTURA

TONI GUASP
C/. Cuadrado, 6

Telefono 63 34 92 - SOLLER

Pernal
Mm DROGUERlA

deMiguelD.Bernat
C/.Palou,Z2.Tel.633842

Gelateria
C'AN PAU

GRANIZADOS
LECHE PREPARADA

Plaza Constitución
SOLLER

PARAFACHADAS,
INDUSTFNAS,

DECORACONYMARINAS

fe**ataJ

W Procolor

PAPELESPlNTADOS,
MOQUETAS,COLAS,

MNCELERIA,INSECTICIDAS,
ARTIOJLOSLIMPIEZA,

PRODUCTOSPARAHSCINAS,
ARTICmOSPARAARTISTA,

PALOU,22
TELEFONO 633842

SOLLER(MoHorca)

BEN FETA
ELEGANT
EFICAÇ
UNADELESNORUEGAS

QUELLEVANELFRET
DELCOS

Exposicióivendo:
C/. Rdo. Miquel Rosselló

L'HORTA

Mun tatje i servici tècnic

Ca9n
BiM

FERRETEIUA
Armería

Luna, 12
Tel.630447

SOLLER
(Mallorca)

ptsgñgy^007^^
, r Mae6les ̂

HAVARRO
866

v&interia&<&0*

SOLLER (Mallorca)

CalledesaMar210tel:630930
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Infantils Alevins Ciclisme

SantJordi,1
Sollerense, 1

L'equipsolleric
vajugarper
guanyar

Joan Antoni

Alineació: Rullàn, Se-
guí, VaIIs, Hernández,
Ribas, Alemany, Pare-
des, Colom, Padilla,
Quico, Domingo (París i
Josep-Uuis).

GoIs: Minut 20, 1-0,
LJuII aprofita un rebull en
curt d'en Rullàn. Minut 50,
1-1, Alemany en jugada
personal empata el par-
tit.

Comentari: El vent
que feia durant tot el par-
tit perjudicà a n'el "Solle-
rense", perquè tècnica-
ment eren superiors a
l'equip local, i aquest fac-
tor sempre perjudica al
conjunt que juga millor al
futbol.

EIs visitants controla-
ren l'encontre mort bé
dins el seu terreny, i sor-
tint a Ia contra a Ia per-
fecció es crearen bastan-
tes situacions compro-
meses pels vortants de Ia
porteria adversa per ha-
ver deixat el marcador
sentenciat en el seu fa-
vor.

Es digne de menció Ia
bona tasca d'en Seguí,
d'en VaIIs i de n'Alemany.

Un Sollerense-Son Ro-
ca At a ta tarda del
dissabte

Resurtat incert per el
que fa en aquest partit
que es jugarà en el Camp
d'en Maiol. Esperem que
Ia sort ens acompanyi i Ia
victòria es decanti a favor
deted'aquí.

Santa Maria, 3 - Sollerense, 5

Victòria contundent
Joan Antoni

Alineació: Caldentey, Mayol, M. Ensenat, T. Ensenat,
Padilla, Ros, Carbó, Brague, Vallcaneras, Casas, Marti-
nez(Capó).

GoIs: Minut 5, 1-0, Tomeu. Minut 9, 1-1, Carbó. Minut
17, 1-2, Casas. Minut 20, 1-3, Martínez. Minut 36, 1-4, Car-
bó. Minut 50, 2-4, Uuís. Minut 56, 2-5, Carbó. Minut 60, 3-5,
Alcover.

Comentari: Començà marcant el Santa Maria, emperò
prest empatà el Sollerense, i a partir d'aquest primer gol du-
gué les riendes de l'encontre, dominant Ia situació fins que
varen mancar 10 minuts per acabar el partit, en que es con-
fiaren, reaccionant el Santa Maria, que acurçàdiferències.

CaI destacar tot l'equip, emperò en especial l'actuació de
n'Antoni Ensenat, en Mique, en Casas i en Carbó.

El C.D. Consell ens visita demà capvespre.

El bon nivell dels nens de n'Andreu Pons fa que es pugui
preveure que l'encontre tindracotor local.

C.F. Sóller, 1 - C.D. Alaró, 6
La manca de jugadors que té el Sóller, en aquests mo-

ments, fa que n'Albert just en pogués alinear nou. A veure
si els nins que tenen 11 anys, i els agrada jugar a fútbol,
s'animen i es fan Ia llicència!

Alineació: Pere, Juanjo, Caries, Burgos, Victor, Puig, Ber-
nat, Gelabert i Ensenat.

Comentari: L'encontre just tingué un signe que va ser el
visitant, si bé hem de dir que el Sóller oferi bastanta resis-
tència, malgrat l'inferioritat numèrica. Hem de destacar en
Pere, en Brugos i en Bemat que va ésser l'autor del gol de
l'honor.

Demà el Sóller s'enfrontarà a n'el Sant Marçal dins el seu
camp.

FútboldeEmpresas

Bar Pou, 2 - Viajes Sóller, 0
Bar Pou. Mulet, Bonnin, Mateu, Garau (Santamaria), Bordoy,

Mas (Jaime), Cano, Tauler (Rubort), OHer (Pérez), Cantallops y Vert.
V. Sótter. Buades, Raja, López, VaIIs, Pau, Maxi, Feijóo, Héctor,

Qúa, SemayAgustfn.
Arbtoo:Sr Mateo, casero sin influir en el resurtado.
Comentario: Los Veteranos se presentaron con un equipo jus-

to de personal, uno de sus porteros jugo de campo, pero a pesar
de ello presentó batalla a los de LJucmajor. Pero sendos errores en
defensa tes hizo perder un punto.

Mañana recibirán al Bayer.

Cartelera deportiva
Sabado21
15,00 h. U.D. Sdlerense - Consell
(Mevines)
16,30h. U.D. SoHerense-SonRocaAtco.
(lnfantites)
18,OOh. Viajes Sóller - Bayer
(FútbolEmpresa)

Domingo22

10,30 h. C.F. Sóller - Manacor
(Juveniles)

15,45 h. C.F. Port de Sóller - Ferridense
(IIRegional)

Santiago CdI, tallant ta dnta de sortida, a una de to« darreres edk:ions de ta "Baixada a Sóller".

Tretzena Baixada a Sóller-Mundial
Universitari-"La Vuelta a España",
dues etapes a dins Mallorca

TaI com havien promés els orga-
nitzadors hi haurà tretzena edició de
Ia marxa cicloturista "BAIXADA
SOLLER".

La data de celebració, de Ia popu-
lar més antiga del Calendari Balear,
serà el diumenge dia 26 de Novem-
bre, fent-se en aquesta ocasió en

homenatge al company Pere^Joan
LJabrés Bemat, el "Padrinet de Vall-
demossa", E.P.D., gran aficionat, i un
dels impulsors d'aquesta prova
anual, que des de sempre s'ha fet
amb sortida del seu establiment, el
Restaurant Ca'n Pedro, de Vallde-
mossa.

Joan

La sortida moft possible-
ment serà donada pel Presi-
dent de Ia Comissió d'Es-
ports del Consell Insular, que
s'ha volgut sumar a l'acte, a
les deu del matí, partint els
participants cap a Deià, Sóller
(reagrupament davant Son
Angelats), Port de Sóller, Sa
Talaia, Port de Sóller (reagru-
pament), Ratja d'en Repic,
acabant davant Ia Discoteca
"El Patio", a on tots els par-
ticipants seran obsequiats
amb una bona berenada, lliu-
rant-se posteriorment els
diptomes acreditatius d'haver
fet Ia marxa dins els temps
reglamentari.

La pujada a Sa Talaia,
com cada any, serà compte-

tamentvoluntària.
Anim, comença a prepa-

rar-te!

Campionat Mundial de
CtelismeUnrversttari

De l'onze al disset de se-
tembre del noranta es dispu-
taran a Ia nostra IHa els Cam-
pionats Mundials de Ciclisme
Universitari, organitzats con-
juntament per Ia Direcció Ge-
neral d'Esports del Govem
Balear, Ia Universitat de les
Illes Balears, Ia Federació Es-
panyola de Ciclisme, Ia Co-
missió Olímpica Nacional de
Ciclisme i Ia Federació Terri-
torial Balear del mateix es-
port, trobant-se dins Ia Cc-
missió Organitzadora com a
representant de Ia Direcció
Genera) d'Esports el solleric

Marcel.lí Got, actuant com a
tècnics-assesors d'aquest
mateix Organisme en Josep
Manchado i el solteric Joan
Oliver

Dues etapes de ta "Vuetta"
99 disputaran a MaHorca

MoIt possiblement dues
etapes de Ia "Vuelta a España"
del noranta-un es disputin a Ia
nostra HIa, segons es des-
prend de les negociacions
hagudes fa tres setmanes a
Madrid, entre n'Andreu Rtera
del Consell Insular i els repre-
sentants d'UnipuWic Enrique
Franco (President) i LJu(s Puig
(President de Ia U.C.I.). No
obstant Ia contestació oficial
definitiva no es farà mott pos-
siblement fins el vinent mes
denovembre.

Planchistería
CRESPI

*TALLER DE CHAPA, HNTURA
Y MECANICA

*BANCADAS UNIVERSALES
*HORNOS DE PINTADO Y SECADO
4NEUMATICOS
"TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS
*SERVICIO DE GRUA PERMANENTE

CAMlNOFONTANELLAS, n° 14
TELEFONO:63.16.80

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

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

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

Qestaufante-tijuco
m - ~~* i /^ —

ttuymtfs04uoa&
. 630792-&OLLltt

ESPARDENYERUl
COLOM

Nou surtit de sabates
d'hivernperatots

C/.Palouni4

J.SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Serviciooficial

FAGOR-ASPES
C/.delaMar,157,bajos

Tel.630673

MUEBLES CASTANER S.A.
CASA FUNDADA EN 1865

C/.VICTCtfUA,7-Tel. 631195(Oficina)
C/. SA LLUNA, 26 - TeL 63 0107
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 rús-
tica o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats
Antoni de Sa Coma
0eroni Bisbal). Carrer
del Vicari Pastor, 9. Telé-
fonos63.08.65i63.07.68.

SE TRASPASA TIENDA
COMESTIBLES CAN
PEDRO. La Huerta. Telé-
fono 63.01.17, horas des-
pacho, o al 63.26.92, de 9
a 11 noche.

SE OFRECE MUJER de
mediana edad, formal,
para dormir en casa de
señora mayor,de las 8
de Ia noche a las 9 de Ia
mañana. Teléfono
63.28.34. Horasdeoficina.

DE PARTICULAR A
PARTICULAR. Se vende
Apartamento Dúplex,
interiores completamen-

te nuevos. Puerto de
Sóller. TeI. 63.25.79. Pre-
cio: 8 mülones.

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

SE VENDE EN SOLLER
HUERTO DE NARANJOS
de 7.000 metros cuadra-
dos con unos 200 árboles
y sistema de riego a
goteo. Tiene en propie-
dad 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 habita-
ción; casita de aperos
adosada. Terraza con
barbacoa y horno. Infor-
mes 63.08.24 mañanas
(Miguel).

FAMILIA DE MADRID
con casa en Deià, busca
chica para estancia en
Madrid y frecuentes
estancias en Deià. Llamar
91-262.45.72. Horas comi-
das.

TRANSPORTES ECO-
NÓMICOS. Furgoneta
Renault. Horas conveni-
das. Fornalutx. TeI.
63.18.10.

633456

• Una persona ens telefona per queixar-se de Ia poca
conscienciació de Ia gent envers els problemes dels minusvà-
lids. La queixa fa referència a l'aparcament reservat als minus-
vàlids situat al costat de l'edifici de tes Cases de Ia ViIa, a
l'avinguda Jeroni Estades, Ja que "està ocupat moftes vegades
per vehicles que no pertanyen precisament a invàlids". Opina
també que Ia Policia Municipal té aquest tema una mica aban-
donat, ¡ que no estaria de més que hi dedicàs una mica
d'atenció.

La telefonada es va fer fa uns 15 dies i ens havia passat per
alt.Ensdisculpam.

• EIs temes circulatoris ocupen des de fa bastant estona
gran part de l'espai dedicat a Ia secció "Veu telefònica". Això
vol dir que és una qüestió que preocupa i afecta a motta gent.
Un/a comerciant/a del carrer de Ia Rosa protesta per Ia gran
quantitat de motos que habitualment hi ha aparcades
en aquell carrer, i que imposibiliten l'accés al seu comerç en
vehicle. Segons sembla, aquesta circunstancia perjudica
greument el seu negoci. Afirma igualment que el problema té
fàcil solució si s'habilrta una zona d'aparcament per a motos a
l'avinguda Jeroni Estades. Es un problema de manca d'apar-
caments? Es degut a l'excés de vehicles? Es una qüestió de
deficiències estructurals? EIs tècnics, els tècnics, tenen Ia
paraula!.

• Segueixen les opinions entom a Ia reforma circulatòria.
En aquesta ocasió, un comunicant opina que "haurien d'haver
posat qualque "pas de zebra" pels vianants devers el Castellet
o per Ia Plaça, perquè els infants que van a escola i les perso-
nes velles no saben per on han de travessar els carrers". Pot-
ser sí. Potser Ia reforma només estigui pensada per donar una
major fluidesa als vehicles, però s'han oblidat una mica de Ia
gent que va a peu. EIs tècnics sabran si val Ia pena introduir
qualque modificació...

• Comença Ia campanya electoral! Un comunicant afirma,
amb una mica de conya, que Ii agradaria saber "ja que es va
parlar d'una campanya electoral neta per part dels partits", si
les aceres i l'asfaít del carrer Nou són espais públics per poder
aferrar propaganda, perqué un determinat partit polític omplí el
passat dilluns el carrer Nou de propaganda electoral. "Aquest
partrfs/'quertoftaenfésbé'acabàdientl'interessat.

Veupopular

Creu que Ia ciutat de Sóller està preparada per rebre el túnel?
lniciam aquesta setmana

una nova enquesta relacio-
nada amb un tema de rabiosa
actuaUtat: el túnel i tes seves
posteriors conseqüències. El
ciutadà solleric, té Ia paraula.
Pecordam que si hi ha a ĵún
lector interessat en dir Ia
seva, tan sols ha de deixar un
missatge al contestador del
TeI. 633456. Acte seguit,
rebrà Ia visita del encarregat
d'aquesta secció. HaIa idò,
anem-hü

GUILLEM ALCX)VER COLL
Farmacèutic

j

-Jo diria que Sóller no
està preparat. Ni pel futur
trànsit de vehicles, ni pels
aparcaments. Per cert, refe-
rent en aquest tema, una
bona solució seria tapar el
torrent Major des del mercat
fins al començament del camí
de Cas Jurat, per exemple.

També vendran attres pro-
blemes propis d'un creixe-
ment urbanístic. CaI confiar
que s'afronti Ia situació amb
realisme per part dels polítics.
Encara hi som a temps, però
s'ha de posar ja "manos a Ia
obra" i no deixar-ho pel darrer
moment. El ciutadà ha
d'assumir que es perdrà
tranquilrtat.Tottéunpreu.

MARGALIDA ROS FRAU.
Botiguera

-Amb el túnel fet, Sóller
es convertirà en un lloc predi-
lecte pels anomenats
"domingueros". S'haurà aca-
bat Ia tranquilitat. Ja serà
massa tard. Uavors vendran
un caramull de problemes:
urbanitzacions, caos circula-
tori (que Ja el tenim ara),
delinqüència, etc., etc. El més
positiu aspecte de Ia realitza-
ció, serà el trasllat urgent de

malatts a Palma, fins a hores
d'ara una aventura constant.

JOSEPFORTEZA
CASTANYER.
PepBibí

-Amics, s'haurà acabat el
benestar a Ia nostra vall.
Aprofitau ara de mirar les
muntanyes úniques del nos-
tre estimat Sóller. Després,
serà un boHit d'edificacions i
desastres. Això que diuen i
prometen els pditics i defen-
sor del túnel, de que no es
deixarà construir i es durà
controlat, tot és un "cuento
chino". Ja en pariarem. Es
evident que fent el túnel,
estam entre tots espenyant
Sóller.

JAUME PALOU ENSENYAT.
Dependent Comerç

-Segons com es miri. En

J^
seguretat ciutadana, és una
passa enrera. Lo que consi-
der més positiu un cop cons-
truit, és que molts dels solle-
rics que viuen a Ciutat, i que
ara venen qualque cap de
setmana, ens visitaran més
sovint, fet que sempre és
agradable veurer-los altre cop
peraquí.

RELOJERÍZ

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

Audi

Jaime Fons

REPARACION y VENTA

PLANCHA y PINTURA

SERVICIODEGRUA

PLACERy
RELA)AMIENTO

INSTALACIONESY
REPARACIONESELECTRICAS

CAMBIEAL220V.

E/Ectro
MazaAntonioMaura, 10

T«Wfono:632946
I·lélurnupuifrutai
632976y632926
SOUE*(Mc*orca)

Antonia Seguí
DepUacíón-Pedkura
Manicura-Masajes

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

MoltapaUaipocbessò
Espagòs,

Aquesta setmana es pagès no té mortes coses per contar,
pero així mateix trobarà qualque coseta per contar-vos.

AlservelmUttaratanostrapatria

S'apropen tes eleccions i tots els partits clamen al cel per tal
de Hevar servei milrtar als pobles joves espanyols. Tothom ja
sap que pasa quan es hora d'anar a les umes: tots fan moftes
promeses per veure si mos podran dur al sdc. Uns demanen 9
mesos-unembaras-aKres6,aKres3iaixianam!

Jo crec que Io seu seria que solsament en fessin un cap de
setmana, de divendres a dilluns i a qualque reemplaç, si fos
possible i vengués bé com aquest cap de setmana, que
començassin en dijous, que és festa, i Ii donassin fins el dilluns.
Una attra manera seria que en fessin un any i cobrassin el sou
base que són unes quaranta vuit mil i pico -em pens- Si no
tenen doblers, no estaria gens malament llevar duros als "pro-
fessionals" i repartir-los una miqueta; que no importa que uns
tenguin tant i els attres tam poc.

Sembla mentida que:

-Na Uucia Oliver hagués fet com si volia pegar una clotella-
da al Secretari i no Ii pegàs. Hauriem figut mott.

-Sa Policia Municipal complint amb el seu "celo en el trabajo"
denunciàs al President del Congrés de Diputats i que Ia pagàs
per"giroPostal".

-El tren de les 11.50 sempre surti amb retard.
-Tota Mallorca i part de Espanya parli de tot Io que esta

passant a Sóller -política i demés-.
-El Barça i el Reial Madrid s'enfrentassin -de futbol- i els

catalans fotessin tres gds com a tres sols.
-Sa mercromina Ja no sigui vermella. Després de tota Ia vida

de poder identificar una ferida per aquesta sustància, ara Ia fan
transparent.

-Que amb tot aquesta reforma circulatòria que no ha duit
pocs problemes, a Ia perifèria de Sóller encara no s'hi pugui cir-
cular. D'aparcarjanoenpariam.

-Que "Ia Policia Municipal" encara posi els rètols en "caste-
llano" ; que encara no estigui normalitzada.

-Que si reialment Ia proposta del Batte fructifica i es crea Ia
junta de personal dels funcionaris, qualque càrrec posat a
"dedo" i guanyant moltes pessetes pugui canviar de cantet.

-EIs comerciants del carrer de Ia Uuna, estan a punt de
manifestar-se perquè no els hi han fet ni puta cas de les firmes.

-Que na Uucia Giver en Miguel Puig, estassin asseguts
plegats a sa Missa de Ia Guàrdia Civil, tots sols. Es devien con-
fessar?
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Comunicacions

L'empresa ferroviária podria utilitzar el sotar com a davaHador, a fi
d'enHacarambetoautocar*queaparcarienatacarreteranova.

En previsió de no deixar circular
vehidespesats

La companyia del Ferrocarril
compra uns terrenys
aprop del primertúnel

PlòcidPérez

Segons ha pogut saber
"Veu de Sóller", Ia compan-
yia del Ferrocarril de Sóller
ha adquirit, fa gairebé dos
mesos, uns terrenys aprop
del primer túnel. Es tracta de
dos solars distints pertan-
yents a varis propietaris,
amb una superfície total
d'uns 1.800 metres qua-
drats, situats a uns 30 m. de
Ia carretera:Un dels solars
ha estat comprat per l'em-
presa, i l'altre llogat a llarg
termini.

Segons ens ha informat
el Director Rafael Sierra, Ia
companyia ha adoptat
aquesta mesura com a mal
menor, i en previsió de que,
a curt termini, l'Ajuntament
prohibeixi Ia circulació de
vehicles pesats pel carrer
Nou. En cas de produir-se Ia
prohibició, el Ferrocarril dis-
posaria d'un espai propi on
podria construir un davalla-
dor molt aprop de Ia carrete-
ra. D'aquesta manera, els tu-
ristes que realitzen l'excursió
a Sóller en tren a través
d'agència, podrien baixar
del tren i incorporar-se ràpi-
dament als autocars que es-
tarien aparcats a Ia carretera
nova. Tot i això, les obres a

realitzar en el solar són pràc-
ticamentnul.les.

EIs criteris que ha seguit
Ia companyia per aquesta
compra són, idò, el de pos-
sible necessitat a curt termi-
ni i el de ser una inversió re-
cuperable.

Elsautocars

Segons les mateixes
fonts, l'Ajuntament ha pro-
posat en alguna ocasió a les
agències de viatges que els
autocars s'aturin a Ia Plaça
d'Amèrica i els clients pu-
gin a peu fins a l'estació.
L'adopció d'aquesta mesura
comportaria una considera-
ble baixa en Ia demanda
d'excursions, a causa de Ia
incomoditat que suposa fer
aquest trajecte a peu el
migdia durant l'estiu. En
aquest sentit, idò, el Ferro-
carril s'avança en el temps i
pren mesures preventives
per tal d'evitar unes conse-
qüències que afectarien, a
criteri del sr. Sierra, no tan
sols a Ia pròpia companyia,
sinó també als comerços de
Ia Plaça d'Espanya, que es
beneficien de les quasi
500.000 persones que
anualment passen per l'es-
tació i s'aturen una mitja ho-
ra.

En marxa el IV curset
pràcticperala
identificació dels bolets

LI.G.

El proper dia 28 d'Octubre
comença al Museu de Cièncias
Naturals, el IV Curs Pràctic per a
Ia Identificcació dels Bolets. En-
guany, com a les ediccions an-
teriors, el curset serà dirigit pels
prestigiosos micòlegs Drs. Car-
les Constantino i Josep Siquier,
els quals desenvolupen una
gran tasca en Ia recerca i Ia di-
vulgació de Ia Flora Micològica
delesllles.

Com el seu nom indica, el
curset pretén, una vegada més,
tenir un caire eminentment pràc-
tic i divulgatiu, apropant i fent
descubrir al gran públicc el ma-
ravellós Regne dels Fongs.
Malgrat aixó, de cada any es
pretén que el curset aprofondexi

Consulat

un pocc mée en aquest com-
plexe món i esdevengui una mi-
camésmonogràfic.

Enguany, a més dels Ja tra-
dicionals capitals de generalitats
i curiositats dels bolets i de
l'enumeració acurada de les es-
pècies comestibles de Mallorca
el curs tractarà méa exhausti-
vament dels fongs pertanyents
al qènere AMANITA, que inclou
gran quantitat d'espècies, algu-
nes molt bons comestibles però
que tambè inclou alguns dels
bolets més verinosos i letals que
es coneixen. Per altra banda,
una petita iniciació a l'estudi
microscopic dels bolets, des-
cobrirà un attre aspecte, desco-
negut per morts, de Ia vida i les
estructures més íntfmes
d'aquestséssers.

Com a novetat, el Mestre

III Trobada de Sollerics
Residentsafora

M.l.

S'està preparant el so-
par que anualment reuneix
als sollerics que habiten fo-
radeSóller.

Seguint el costum, Ia III
Trobada consistirà en un
sopar i bulla que tendrà lloc
dia 3 de novembre a les
20'30 h. a Can Penasso.

Aquesta edició, l'està
organitzant l'Associació
Sollerica de Cultura Popular
seguint Ia iniciativa del
Consulat de Sóller que de
segur introduirà altres actes
o propostes que feran Ia
vetllada ben atractiva.

Una de les idees que

volen dur endavant és que
el sopar sigui un aplec de
tots els sollerics que així ho
desitgin, no sols dels que
habiten fora de Sóller, sinó
també dels que habítam
aquí, a Ia vall. Així serà una
visió nova i Ia reunió tendrá
unaltrasentit.

Tots els sollerics que
vulguin adherir-se i partici-
par en el sopar, poden
fer-ho apuntant-se abans
de final de mes (31 d'oc-
tubre) a un d'aquest dos
llocs:

Restaurant Ca'n Juanito
(C/. Aragó 11) (46.10.65), i
Can Dulce (63.24.21), i pa-
gar Ia quota del sopar que
esde2.250pts.

SiaTV3ialaTW

Redacció

En base a una moció d'urgència
presentada pel PSM, l'Ajuntament
en Re acordà per unanimitat comu-
nicar al Ministeri de Transports i

•Comunicacions Ia necessitat d'eli-
minar tots els obstacles administra-
tius que puguin impedir Ia recepció
del canal de televisió de Ia Comuni-
tat Autònoma del País Valencià
(TW) a les Illes Balears i a Catalun-

ya, així com Ia recepció de TV-3 de
Catalunya al País Valencià i a les
Illes. L'Ajuntament de Sóller expres-
sa així Ia seva disconformitat davant
l'actitud de l'esmentat Ministeri, que
ha privat de Ia recepció de TV-3 al
País Valencià, i manifesta el seu te-
mor davant Ia possibilitat de que un
fet semblant pugui succeir a les
nostres Illes. La proposta estava fo-
namentada en el dret i Ia llibertat
d'expressió i d'informació dels ciu-
tadans, garantida per Ia Constitució.

Circulació

Greu punt negre en el Monument

Per enèssima vegada en els
darrers temps, diumenge a migdía,
el fatídic punt negre del encreua-
ment de Ia carretera del Puig Major
i Ia del Port, es produí un nou acci-
dent, quan un cotxe "Ford" de llo-
guer, conduit per una parella ale-
manya, no va fer l'estop, amb Ia fa-
talitat que en aquells moments
baixava cap el Port, en motorino, el
jove solleric José A. Moltalbàn Lla-
dó. La castanya fou de campionat,
i de autèntic miracle, Ia cosa va
quedar en cops i poca cosa més.
Un aspecte que va influir en l'acci-
dent, fou altària actual de les ma-
tes-bordures, que impedeixen Ia
visibilitat en condicions, dels vehi-
cles que baixen des de Sóller cap
al Port. Ens confirmen que s'ha
procedit a Ia poda de l'herbam,
aquesta mateixa setmana. Bo seria
que Obres Públiques trobàs una
soluciódefinitiva.

'X'i.<i

Cuiner Antoni Pinya, col.laborarà
activamant amb els organitza-
dors per tal d'explicar alguns
aspectes gastronòmics i culina-
ris dels fongs mallorquins.

Com Ja és costum, el diu-
menge 5 de Novembre as farà Ia
tradicional sortida de recoLlec-
ció, per després fer Ia correspo-
nent clasificació i degustació al
Jardí Botànic. A més, es farà Ia
prasentaciò dal "video" i "pos-

ters" de Bolets da les Balears,
edició recent de Ia Direcció Ge-
neral del Medi Ambient realitza-
da pel Museu Balear de Cièn-
cies Naturals. Les inscripcions
es poden fer al Museu de Cièn-
cias Naturals (Camp d'en Pro-
hom), els dissabtes de 17 a 20
h. i el dia 28 d'Octubre de 17 a
I9 h. El preu és de 1.000 Pts. i
gratuit pels membres de l'Asso-
ciacióM.B.C.N.

fâtiaurant

af<m
~^ ~^/^

&**a déJfaüP*

FIN DE SEMANA
éUPDEMA Dt DAPt CAMBACKt*

TOUDNEDO MADCHANTt DEVlNOS

Jame&rrens, 16- %t6)z6fi
&rtdeSeOtr

LOQUEAZNARVA
ACAMBIAR

1.- El despilfarro en el gasto publico.

2.- La dificultad para acceder a Ia primera
vivienda.

3.- La pésima infraestructura de nuestras ca-
rreteras.

4.- El difícil acceso al primer trabajo.

5.- Elcaossanitario.

6.- Laagobiantepresiónfiscal.

7.- Lo que nos cuestan las empresas públi-
cas.

8.- Lalentituddelajusticia.

9.- Laspensionesvergonzosas.

10.- Laprepotencia.




