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ServeisSocials Festes

Es podria crear una
plaça municipnl

d'AssistentSoca!
Redacció

En Ia reunió celebrada
el passat divendres per Ia
Comissió Informativa de
Governació, Sanitat, i Ser-
veis Socials, que presideix
el jove Miquel Gual, es va
acordar per unanimitat
l'obertura de l'expedient
dirigit a Ia creació d'una
plaça municipal fixa d'^s-
sistentSocial.

L'existència d'un As-
sistent Social municipal és
un requisit indispensable a
l'hora de subscriure el
conveni amb el Consell In-
sular de Mallorca, a efec-
tes de cobertura dels ser-
veissocJals.

Funcions

Fins ara, Ia plaça d'As-
sistent Social estava co-

berta mitjançant contracte
temporal per Onofre Bis-
bal. L'Assistent Social re-
dacta anualment un PIa
d'Acció Social al qual de-
dica el seu treball, en fun-
ció de les possibilitats
econòmiques que posen a
Ia seva disposició el CIM i
l'AjuntamentdeSóller.

Algunes de les activi-
tats contemplades en
aquest PIa compten amb
Ia col.laboració de Ia Creu
Roja, Grup d'Acció Social
de Ia parròquia, i tècnics
del CM Al llarg del 1989,
l'atenció de l'Assistent So-
cial ha anat dirigida a Ia
prevenció de les Toxico-
manies, a Ia creació d'un
Grup d'Esplai, al segui-
ment de les Minusvàlues, a
Ia gestió del Local de
Transeünts, i a Ia coordi-
nació de les treballadores
familiars.

Esports

El C.F. Sóller esjuga dos punts
molt importants a Can Maiol

davant el CaIa Millor
T.O.

Després de Ia derrota, de
penal, al camp del Isleño, el
partit enfront l'ex-segona CaIa
Millor, suposa pel Sóller Ia ne-
cessitat absoluta de gun-
yar-lo.

Per cert que els jugadors
locals, volen oferir el triomf,
per suposat a l'afició, i en par-
ticular al vice-Président del
club, Juan Brugos, que des-
prés de tres mesos de total

dedicació i fructífera feina,
agafa tres setmanes de va-
cances a Ia seva terra natal,
León, en un descans per re-
cobrar forçes, laborals i espor-
tives.

El partit, a les quatre, ar-
bitrat per De Ia Càmara, un
il.lustre veterà. En quan al Port
de Sóller, salvà els mobles per
Ia mínima, 2-1 al Ferriolense,
el que Ii permet seguir al cap
davantdelataula.

Aquest diumenge, partit
de rivalitat a Valldemossa.

L'AjuntamentdeFomalutx patrocinà una carrossa querepresentava l'interiord'una ferreria.

Desfilada del carro triomfal de Ia Beata

La carrossadeFornalutx
guanya el segon premi

P.P.

La vHa véïnada de Fomalutx guanyà el segon
premi en Ia desfilada del carro triomfal de Ia Beata
Caterina Thomàs que organitza anualment el
Consell Insular de Mallorca. La carrossa premiada
reproduïafidelmentl'interiord'unafeffenàantiga

Jaume Roiget, Josep Cabrer, Josep Manel Val-
verde, Margarida Vicens i Uorenç Ginard, mem-
bres del jurat designat pel OM per premiar les
millors carroces participants en Ia desfilada, atorgà

el primer premi, dotat amb 75.000 ptes., al coUegi
Lluís Vives de Ciutat; el segon premi, dotat amb
50.000 ptes., a l'Ajuntament de Fomalutx; i ac-
cèssits de 25.000 ptes. als Ajuntaments de Santa
Mar1aid'Andratx.

La desfilada recorregué els carrers de Ciutat el
passat dissabte vespre, amb Ia participació de ca-
rroces de gran part dels municipis de l'illa. L'únic
representant de Ia nostra VaII fou l'Ajuntament de
Fomalutx, Ja que el municipi de SóNer fa més dos
anys que no hi partteipa, i el de Deià tampoc ho ha
fet en aquesta ocasió.

50 anys de venedor de diaris

"Veu de Sóller" entregà una placa
commemorativa a Miquel Aguiló "L!auner"

TaI com anuncià en el seu moment, "Veu
de Sóller" organitzà un homenatge a Miquel
Aguiló Moya, de Cas Llauner, en ocasió de Ia
celebració de les noces d'or com a venedor
de diaris a Ia nostra ciutat.

El divendres de Ia setmana anterior es feu
entrega a Miquel Aguiló d'una placa comme-
morativa de Ia tasca d'un home senzill que al

llarg de 50 anys ha fet arribar a tots els solle-
rics Ia informació quotidiana. L'acte es celebrà
en Ia intimitat, en Ia seu de Ia redacció del
nostre Setmanari. La placa de metall daurat
diu així: Veu de Sóller a Miquel Aguiló Moya
amb motiu del cinquantè aniversari com a re-
partidor de premsa de Ia nostra vall. Sóller,
1989". Permoltsd'anys!

Manuel Pérez ha obert un
període de reflexió personal

per decidir si sol.licita
l'excedència com a Secretari.

ManueIPérez
Ramosrenuncia

alapaga
deSecretarí

PlòcidPérez

Segons va comunicar
personalment a aquesta
redacció, Manuel Pérez
Ramos va donar ordre al
negociat corresponent de
l'Ajuntament perquè a par-
tir del passat mes de se-
tembre s'exclogués te seva
nòmina de Ia relació de
funcbnaris municipals.
D'aquesta manera, Manuel
Pérez renuncia temporal-
ment a Ia paga que, com a
Secretari, obté de l'Ajun-
tament de Sóller, i que es
troba congelada des de
poc després de Ia seva in-
corporació a Ia política acti-
va. En conseqüència,
aquest mes d'octubre ja no
cobraràel sou habitual.

Amb aquesta acció, el
Secretari vol sortir a camí a
tes acusacions vessades
contra ell en medis polítics,
segons les quals cobra un
salari que no es correspon
amb les hores que real-
ment dedica a les tasques
municipals.

Manuel Pérez manifes-
tà també que seguiria en
aquesta situació fins a fi-
nals d'any. A partir del ge-
ner del 1990, decidirà si
segueix com a Secretari de
l'Ajuntament o si sol.licita
\'excedència i demana de-
dicació exclussiva en el
Conselllnsularde Mallorca.

VOTA

PER MALLORCA
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- Avui

27 deoctubredel
1989.Divendres.

SantVicenc,martir.

Demà, Sant Simó. Sant
JudesTadeu.
Diumenge, Sants Narcís i
FeNu,martirs.

COSTUMARI

Hom té a sant Judes per patró
i protector dels desesperats i Ii
demanaajutenaquestscasos.

Les fadrines casadores que
desitjaven festejar, feien una qua-
rentena a sant Judas. Durant qua-
renta dies Ii resaven: ë primer dia
un credo, el segon, dos i cada día
anaven augmentant un fins arribar
aquaranta.

La pràctica era més eficaç si
es feia al punt de mitjanit. Per no
descomptar-se, cada dia feien un
nus a una corda, i si esgaveUaven
el compte el sant s'enfuira i no tan
sote no ete procurava casaddor,
sinó que ete enviava ak^una des-
gràcia.

Sorteig d'ahir dijous,
dia26deOctubre

1 27 37
40 41 47
-Comp. 17-

J o.n.c.6
Dijous,26-octubre 36.826

Dmecns,2S-octubre 47.886

Dimorts,24-octubre...89.234

DiUuns,23-octubre....91.750
Divendres,20-octubre
12.687 (Serie 013)

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCAirestade
l'EstatEspanyoh

4.000Rs.
Estranger:6.500Pts.

Serveide
benznera

Diesfaners
de6a22hores

Diumengesifestius:
TANCAT

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Si no plou l'única aigua que
sobra per dur-se'n a Ciutat

esladelclavegaram

Joan Puigserver

Seguim sense poder paria de pluges, aquestes
comencen a ser molt necessàries del camp i Ia mun-
tanya.

Després de les pluges de final d'agost i principis
de setembre tot feia pensar que s'hauria acabat el
regar, però no ha estat així, i els agricultors s'han tor-
nat posar ha donar aigua als tarongers degut a Ia
mancadepluja.

Les fonts han tornat minvar el seu cabdal, encara
que no en el nivell de l'estiu passat.

Amb una tardor com aquesta no sé quines sobres
d'aigua se'n voldran dur cap a Palma per dins el
FORADOT que han de començar! En no ser que s'en
duguin los del clavagueram!... aquestes les hi rega-
lam.

De moment Ia previsió segueix pessimiste en
cuant a pluja, per aquest cap de setmana; esperem
que pel próxim poguen paria de novetats metereolò-
giques pasades per aigua.

MOTS ENCREUATS

Muntanyes i torrents de Sóller
4 i 3 * Ç

-

Horizorrtals: 1.- Ra del Teix enrr*g del qual hl ha una font que du el
mateixnom.

2.-Puigdernesdennilmetres,quefafronteraentreFornalutxiEscorca.
3.- Pobte de Ia Serra Nord enflat a 150 mts. del nrve« de ë mar, al costat

nofd^stdebva)ldeSoltef,srtuatentreeiscostefsdeSaComaiSonTofrdb,
4.- Muntanya del terme de Fomakjtx d'uns 500 mts, a prop de ta mar, i

quectetasevavessanteUorrentdeNaMoraenrecutaigua.
5.- Es el puig més art de Sóter i l'unc d'aquest terme que passa ete mil

metres.
Verticals: 1.- Torrentó que comença al cofl de Bini i es afluent del Torrent

deNaMora,(alreves:debaixadaK).
2.- Afluent del torrent Major que neix entre Es Puig des Moros i Sa Gatera,

ipassaperdavaleteQncPonts.
3.- Puig de 907 mts., de b muntanya del Teb(, que està en el terme i

mrantelpobiedeDe&
4.- Muntanya «arga, de 4,5 Km. de torg, que està en ete termes de VaII-

ctemossa,DeiaiSoter(debaixadatt).
5.- Penyal singuter de te Serra de Son Torrefla que es troba ben davall Es

RadesBous.

Solucions a fc SOPA de VENfTS del número anterior: GREGAL - LLEBEK3
-L^VANfT-MESTRAL-MK3JORN-PONENT-TRAMUNTANA-XALOC. .

Solucions al dit: PER SANT MATEU SEMBRA ARREU, Sl L'ENDEMA Hl
VASBENTARDFARAS.
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PUNTSDE
VENDA

Sóller: EstancdeRaça.
Ca'nGodo.
Ca'nPereUuc.
Ca'nCalatayud.
Calabruix.
Ca'nMiquelLlauner.

L'horta: ComestiblesVidal.
Port: QuioscLorente.

PapeleríaChachi.
Fornalutx:Ca'nCorona.
Deia:EsForn.
Palma: QuioscdelBom.

EstancRaçaFleming

REGISTRE CIVIL

Sóller

Defuncions
-Maria Dolores Manzano Herrera.

Morta el 20d'octubre, ais 28 anys.
-José Morell Bauza. Mort el 21 d'octubre, als 84 anys.

Deià
Defuncions
-Juana Ana Rosselló Canals.

Mortael24'octubre, ais96anys.

NOTES DE SOCIETAT

Casament Borràs-Arbona
Dissabte dia 21 es celebrà Ia

cerimònia matrimonial de Ia pare-
lla Beatriu i Miquel. EIs pares,
Miquel Arbona i Maria Darder; i
Bartomeu Borràs i Maria Uuisa
Massanet no hi cabien d'í
EIs joves es casaren a
del Convent, en Beadriu lluïa un
formós vestit de ras blanco. Va
cantar Ia Coral de Biniaraix. El
goig generà, amb familiars i
amistats, acabà a l'Esplèndid. Na
Beadriu i En Miquel ara són de
viatge, iniciant així el seu projecte
devicia(FotoDeià).

Noces
dePlata

Olivares

Alba

Fa vint-i-cinc anys, Vicenç Olivares Maiol i Carme Alba
Pérez es casaven. Era el 30 d'octubre de 1964. Da llavors
ensà tres fills han omplit Ia seya vida i ara ho volen celebrar
amb Ia família i amics més íntims. Aniran de viatge a^nda-
lucia. I després projecten continuar amb 26 anys mens de
felicitat i ajuda mútua.

Joan Oliver, un solleríc correrà Ia
"MaratódeNovaYork"

A principis de Ia setmana que vé, es desplaça a Nova
York per córrer Ia mítica i mundialment coneguda Marató
de Ia ciutat/nord-americana dels gratacels, el nostre
apreciat col.laborador Joan Oliver. El polifacètic esportis-
ta, cronista i banquer, ha seguit en les últimes setmanes
una intensa preparació per tal de poder finalitzar els més
de 40 kms duríssims de Ia cursa reina i a on participarà Ia
flor i nata mundial del'especialitat.

Des de aquestes planes, volem fer arribar al bó de
Joan, totl'ànim i recolzament possibles.

Endavant, Joan!

ACTES DE LA SETMANA
/CONCERT de flauta i piano, a càrrec de Pablo Sagredo i

Jesús Amigo. Organitzat per Joventuts MusicaJs de
Sóller. Dissabte dia 28 a les 18 hs. a Ia SaIa d'Actes de
Can Dulce.

/CURSET DE BOLETS: Conferència sobre les caracterís-
tiques dels bolets, els bolets comestibles i Ia cuina del
bolets. Dissabte dia 28 a les 19 hores, al Museu Balear de
Ciències Naturals.

/CONCERT coral a càrrec de Ia Capella Oratoriana. Dis-
sabte dia 28 a les 20,15 hs. a l'església parroquial de
Bunyola.

/EXCURSIO a l"'Avenc de Son Pou". Diumenge dia 29.
Sortida de Sóller a les 8 del matí, des de Ia plaça. Partiran
de Sóller amb cotxes fins a Orient.

Coral

La Coral Promusica-Chorus, oferí un concert a
Pollença. Fou divendres passat, amb motiu de Ia celebra-
ció del bicentenari de Ia Fundació de Ia Parròquia.

El repertori que interpretaren fou dividit en dues parts,
una dedicada a obres d'origen popular i l'altra a peces
clàssiques.

Serveis

AjuntamentdeScter 63020070204
OfeinaMunicipaldelPort 630101
AjuntamentdeFomakJtx 631901
AjuntamentdeDeià 639077
JutjatdeScte 630348
Notaria 632611
Rectoria 630602

PotaaMunwpal 630200
PofaaMunwpaH>gencies 633721
GuardiaOvi 630203
Bombers.....1 632500

UnitatSanitària 633011
CreuRoja 630845
MetjedeGuàrdB(Avisos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cementiri 631429
Residencia4Hospci 630777
Depuradora 630842
Correus 631191
tlGas',s.a 630128
ServelFunerari 630805
ïlGas's.a.(averias) 630198
îlGas's.a.(Urgències) 631108
LocutoriBrwaix 630017
ObresdePort 633316^9

A.S.C.P.(Ca'nDutee) 632421
OrcJoSoterense 631206
LaUnion^aBotJgueta' 630163
DefensoraSoferense 631556

FerrocsrideScter 630130
QaïacosAzutes' 630170
QaTramontana1 632061
PaadaTaxisísPort 631384
ParadaTaré-Sóter 630571
ParadaTaws-SaTorre 631379
AutocasUompat 202125
AutocasScte 632821
AutocarsRepic 630567

fl*mhSd*r08,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
&*rA*mr06,45-09,15-11,50-
14,10-18$.

TRJUMVIM

SdfcrflBft05,55-07,00-OB,00-09,00
-09,X-10,X-10,X-11,00-11,X-
12,00-12,30-13,00-14,00-15,00-
15,30-16,00-16,30-17,00-17,30-
17,55-18,30-19,00-20,00-20,45-
(21,OODiurnengesiFestJus).
ftrtAftr06,20-07,30-06,25-09,30
-10,00-10,30-11,00-11,30-12,00-
12,X-13,X-1325-14,X-15,X-
16,X-16,X-17,00-17,X-17,55-
18,X-19,00-19,X-20#-21,10-
(20,Xi21,20DumengesiFestJus).

rtknt'VtidBnotsríbit"
flDrt*Safcr07,X*-10,flO-12,00*
-15,X-19,00

Porr*Sc*r0e*-
VaUem>ssa-Patma:
07,X-09,X*-14,X-16,00*-17,X.
MMrMMMrO&tt*-10,46-
12,45*-15,45-19,45.
Deià-VtUemosiaWmt:, 06,00 -
10,Ofr-15,00-16,XM8,X.
(')Essuprirnaxebdiurnengesifestius.

$dierV=kvr<feft*Mc*09,00
PortdeS(*er-PortdePo*>ncatt)X
flort*ft*nf^Sd*r16,00

BARQUES

PortdeSoter-SaCak>bfa:
10,00-15,00.
SaCak>bra-PortdeS<*er
12,00-16,45.

FARMACIADE
GUÀRDIA

AI'Ajuntament(PoliciaMunicipal)vos
indicaranlafarmàcIaa
laqualvospodeudirigir.

Veu de SóUer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC

A TENClOPERSONAL
DEl8A20HORES
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Esportescolar

Ha començat el nou curs amb cinc
activitats esportives

Joan

Ha començat un nou curs
i amb ell una nova temporada
del'EsportEscdar.

Aquest any es duran a
terme les activitats esportives
de Cross, Natació, Futbol
SaIa, Bàsquet i Atletisme
baix de Ia coordinació de les
diverses Escoles Esportives,
creades pel Comitè Tècnic de
l'Esport Escolar de Sóller,
amb el suport de Ia Direcció
General d'Esports del Govem
Balear.

Aquest Comitè solleric ha
quedat constituit de Ia se-
güentfonma:

Presidenta: Maria del
CarmeMartínez.

Vice-Presidenta: Fran-
cescaCastaner.

Tresorer: Hector Guerrero.
Secretari-Coordinador:

Josep Ma. Got.

Essent donat de baixa en

MguriPutoJanopertanyalComMTécnfcdel'EqNXtEacotar
deSótor

Miquel Puig, una de tes per-
sones que més ha treballat
desinteressadament per l'Es-
port Escolar a Ia nostra Ciu-
tat.

El començament de les

activitats d'equip està previst
per Ia primera setmana del
vinent mes de Novembre, per
el que queda moft poc temps
per fer tes corresponents
inscripcions.

El "Grup Excursionista Solleric",
visitarà el "Delfinàrium"

Redacció

El proper diumenge dia 5
de Novembre, el G.E. Solleric
es desplaçarà a Ia zona de
ponent per visitar Calvià i el
Delfinàrium, amb els marave-
llosos delfins, lleons marins,
papagalls, etc.. Es visitarà
igualment, Ia "Casa Tropical",
amb les gegantines serps,
l'"Aquari" amb Ia seva rica
col.lecció de peixos tropicals
dels cinc continents, l'"Aviari",
paradís de les aus exòtiques,
les moneies, pingüins, etc.

AiresSollerícs

Aquestes visites, es faran
abans de dinar que tendrà lloc
al Restaurant Brasilia de
s'Arenal. Davant Ia gran de-
manda de localitats, creim que
aquest pic serà necessari re-
còrrer a un tercer autocar, per
poder acomodar al gran
nombred'excursionistes.

ASancelles,eM9
deNovembre

Aquest any, Ia visita a
Sancelles té un carisme espe-
cial: Ia beatificació de Sor
Francinaina Cirer Carbonell, ha

convertit a Ia vila nadiva, en
mundialment coneguda a dins
el món cristià. Podem adelan-
tar que a les onze del matí, a Ia
capella on es guarden les res-
tes de Ia Beata, es celebrarà
una misa d'acció de gràcies, i
s'aplicarà el sufragi a donya
TeresaUrgell.

Son moftíssims els sollerics
que han manifestat els seus
desitjós de anar-hi. Comuni-
cam a tots els interessats que
a partir del dilluns, 6, a les vuit
i mitja del matí, podràn reser-
var els tickets a "Can Toni
Reia",tel.630424.

Més de 75 persones al sopar
del XXe. aniversari

Sucesos

Jaume Casasnovas

Choca contra un contenedor
debasuras

En Ia madrugada del domin-
go, cuando el joven M.E.C. subía
en cidomotor desde el Puerto
hacia Sóller y, a Ia a)tura del Km.
32,500, chocó contra un conte-
nedor de basura que se encon-
traba en el centro de Ia calzada y
que probablemente había sido
colocado por algún desaprensi-
vo. Al lugar del accidente se per-
sonaron tos efectivos de te Policía
Municipal y el doctor Camús, que
proporcionó tos primeros auxilios
al infortunado conductor. En es-
tado grave, el herido tuvo que ser
íras/adadoaSon Dureta.

Por no respetar un ceda
elpaso

Otro accidente ocurrió en
Palma, y fue el protagonista del
mismo el sacerdote Rafael Ho-
rrach, adscrito a Ia parroquia de
San Bartolomé de nuestra ciu-
dad.

El accidente se produjo
cuando Rafael Horrach, condu-
ciendo su vehículo Renautt 4L, no
advirtió Ia presencia de un disco
de "ceda e/ paso", y cruzó Ia calle
en el momento en que circulaba
un camión Pegaso contra el cual
chocó.

El vehículo Renaurt quedó
prácticamente inservitíe, mien-
tras el conductor del turismo re-
sultó con heridas teves de las
cuales se está recuperando.

Un incendio quemó parte
de"CanRibera"

Aunque Ia pérdida de arbola-
do no fue de gran consideración,
en Ia madrugada del pasado
martes, día veinticuatro, se pro-
dujo un aparatoso incendio en Ia
zona de Eb Comadors que
quemó parte de Ia finca de Can
Ribera.

Después de recibir el aviso, Ia
Policía Municipal se desplazó al
lugar del suceso, juntamente con
personal de ICONA, SERPREI-
SAL de Inca y Sóller, y volunta-
rios civites, que procedieron a
realizar las tareas necesarias pa-
ra sofocarei incendto.

El incendio quedó sofocado a
úffimas horas de Ia tarde del
mismodía.

Jaume Casasnovas

Com un acte més de Ia
commemoració del XXe. aniver-
sari de Ia creado de l'Agrupació
Foklorica Aires Sollerics es
celebra el passat dissabte un
sopar de companyonia en el
restaurant Es Canyís.

Acudiren a Ia cita gran part
dels membres que al llarg dels
vint anys d'existència han for-
mat part de l'Agrupació, fins a
totalitzar un nombre de 75 per-
sones.

En el transcurs del sopar es
procedí a l'entrega d'obsequis
per tots els assistents. EIs pri-
mers promotors i impulsors de
l'Agrupació, Jaume Palou i
Josep Bestard, foren objecte
de tractament especial, i foren
obsequiats amb uns instru-
ments musicals, així com Joa-
na Quetglas, que al llarg de
mots d'anys fou Ia presidenta
del'entjtat.

Es va tenir un record mort
especial per aquell gran amant
dels balls mallorquins i també
impulsor d'Aires Sollerics, que

Josop D6stara ï JflurnG Pstou roboron songtes oosopuis dws
organitzadors.MariaJosepMayo(recollil'obsaquiennomdetaseva

mar» Joana Quetgtas.

fou Joan Rullan "Sabater", de
qui Guillem Bemat digué que
"no està ara amb nosaltres, pe-
rò hi serà en cada ballada que
facem".

Attra dels homenatjats fou
Rosa Bemat, absent a causa
de Ia seva malaltia, que fou
igualment un dels puntate de
l'Agrupactó els primers anys de
lasevaexistència.

Acabat el sopar, tots els as-
sistents participaren en Ia
ballada que s'improvisà al calor
de les cançons típiques mallor-
quines, i que es perllongà fins
benavançadalanit.

Rebin Ia nostra cordial enho-
rabona els homenatjats i els
participants del sopar, així com
els components d'Aires Solle-
rics.

BAR
RESTAURANTE

Cocina Regional
Telf.(971)630364
C/.Cetre,4-SOLLEK

CERRADODESDEEL
ÓDENOVIEMBREA
5DEDICIEMBRE
INCLUSIVE

Planchistería
CRESPI

*TALLER DE CHAPA, PINTURA
Y MECANICA

4BANCADAS UNIVERSALES
*HORNOSDEnNTADOYSECADO
"NEUMÁTICOS
"TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS
"SERVICIO DE GRUA PERMANENTE

CAMlNOFONTANELLAS, rí 14
TELEFONO:63.16.80

dl@ya
FOTO-ESTUDI

Toten fotogrofiaivideo
Lluna.38-7eH. 632730
07ÌOOSOLLER (Mallorca)

GRUPO ZURICH
SEGUROS

AfMctaSrachfe-SoOn
GeaovOTaI.SuchfaiS^*f

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

ONE ALCAZAR DE SOLLER
MARTESDIA31 (VISPERAD^U^OstAPARTIRDELAS21 H.
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DURANTE EL DESCANSO SE OBSEQUIARÀ AL PUBLICO
CON UNATERRORIFICA BEBIDA REFRESCANTE

PRECIO DE LA ENTRADA 800 PTS.
VENTA ANTICIPADA EN EL MISMO LOCAL 700 PTS.

DECORACION DEL LOCAL CON ARTICULOS DE EUROCARNAVALES
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EIs mitings a Ia nostra vall

CDS
Dimecres passat el CDS va celebrar un miting a Ia Sa-

lad'Exposicions de La Caixa.
EIs ponents varen ser Francesc Quetglas, candidat

al Congrés dels Diputats, i Miquel Artigues, candidat al
Senat.

El miting bàsicament es va centrar en el programa
que el partit que lidera Adolfo Suarez presenta per a Ia
present convocatòria electoral. D'entre altres coses es va
resaltar com a punts bàsics l'aconseguir Ia reducció del
servei militar (MILI) a tres mesos i, a llarg termini, lograr
que sigui voluntari. El CDS proposa, també, crear un Sa-
larí Social per a joves que cerquen Ia primera feina, i
declarar lliures d'imposts les pensions de Ia Seguretat
Social.

PeI que fa a l'Estat de les Autonomóíes, el CDS
reclamarà Ia reforma del nostre Estatut i l'ampliació de les
competències.

Quant al Medi Ambient, d'entre altres coses, es per-
seguirà el delicte ecològic i s'elaborarà un PIa Nacional de
Reforestactó.

Per úttim, fent referència a Ia Sanitat Pública, els po-
nents varen destacar que el CDS denuncia l'actual caos
sanitari i proposa com a mesures prioritàries Ia creació de
noves places (llits), Ia incorporació de metges que ara
sónal'aturi, sobretot, lalliureelecciódemetge.

PARTIDOPOPULAR

El dia 23 de tos corrientes, tuvo lugar el míting de los po-
pulares, que se celebró en el Casal de Cultura, a cuyo acto
asistieron tos candidatos José CañeUas, Simón Barceló y
CrisantoBorrás.

Asistió numeroso público, al que se informó del progra-
madegobiemodeljovenAznar.

José Cañellas expuso tes lineas económteas del progra-
ma.

Asimismo indicó que las medidas para detener el de-
rroche del actual ejecutivo sería uno de los puntos en que
ejerceriaun coníro/estricto.

También se informó de que en nuestro país, uno de los
que está pagando más y recibiendo menos servicios, se te-
níateprevisióndemejorarlaspensiones, sanidad, etc.

Crisanto Borras se hizo eco del fracaso del gobiemo en
Ia concertación social, de Ia incapacidad de llegar a acuer-
dos con los sindicatos propios, como es UGT; así como su
fatta de negociación con los sindicatos de CCCO y otros.

Simón Barceló, el más joven de los candidatos, hizo es-
pecial hincapié en tos programas de empleo para jóvenes, y
en te calidad de Ia enseñanza ya que el nivel de Ia enseñan-
za en España es inferior a Ia de tos demás países europeos;
y, en definitiva, nuestros jóvenes se verán en inferioridad de
condiciones respecto a los demás jóvenes de Ia comunidad.

P.S.M.

P&ssAtd<HTw,diurTHHK^,&&rop6tiral0scwMWTnunsprotSQoni$t83
drtefents.Elspartitiwrtentaren,peftot8rtsnrt*<A>,atriKjre'solsetectors

ELSVERDS

EIs verds, llista verda, presentaren el seu programa, a
te Sate de Can Dulce, divendres passat, en un marc de
diàteg. lntervengueren Miquel Puigrós, candidat n. 4,
solleric, i un company els quals després d'una breu intro-
ducció passaren a dialogar amb els assistents. Es formu-
laren preguntes i el miting foy més bé una rotlada de
col.loqui on tots els assistents, a més d'aclarir dubtes
amb les seves preguntes, intervennien defensant i inclús
qüestionant les idees del verds.

Es plantejà el tema de l'estructura política actual, els
partits i les seves regles de joc, i el perill de caure en el
seu engranatge Es definiren com a partit que no cerca el
poder pel poder, pacifista, i ecologista, compost de gent
mdt diversa que inclús na estat militant d'attres ideolo-
gies, i que proposa una repartició igualitària de Ia riquesa.

Es qüestionà Ia similitat entre el programa d'aquest
partit i el del P.S.M. i els candidats verds defensaren Ia
idea de que no són socialistes, que Ia seva línia ha estat
més viva i des del carrer. També es parià de si l'altemati-
va verda era un partit testimonial o un partit pràctic, pen-
sant en Mallorca d'avui. També s'apuntà Ia idea de que
és necessari ajuntar e|s esforços dels partits més apro-
pats ideològicament 1 aconseguir allò que concretament
encaraespotsarvar.

El PSM presentà el seu programa als sollerics di-
marts passat a Ia sala de La Caixa. A Ia taute informati-
va ¡ntervengueren Mateu Morro, secretari general del
partit i Sebastià Serra, pariamentari del Govern Balear.

Defensaren Ia idea de ser socialistes, nacionalistes i
ecologistes, i explicaren Ia seva tasca continuada a ca-
da Ajuntament i al Pariament. La novetat del partit és
que es presenta com a federació de partits de les Illes:
el Partit Socialista de Mallorca, el de Menorca, i l'Es-
querra Nacionalista d'Eivissa; sient Ia primera vegada a
Ia història de les Illes que es produeix una confluència
d'aquesttipus.

Parlaren del tema de Ia defensa a l'Estat Espanyol
referint-se a les monstruoses despeses que fa el govern
en matèria armamentística; de Ia situació deplorable de
Ia nostra autonomia, que te llengua pròpia i una geogra-
fia determinada per l'aùllament, i encara no té les com-
petències en educació ni sanitat ni en molts d'altres as-
pectes.

Aprofitant Ia intervenció d'un assistent, Serra explicà
quina era Ia seva postura per solucionar el problema
dels abocadors de fems: utilitzar alguns foms de calç, i
fer una gran inversió inicial per construir una planta inci-
neradora del fems, ubicada a Son Reus.

PSOE

El pasado jueves día 19 en el salón de exposición de
Ia Caixa, el P.S.O.E., celebro su Mitín electoral, para apo-
yar su candidatura al Gobiemo Español y al Senado.

Antoni Garcías -Candidato al senado-, juntamente
con el diputado Autonómico Valentí Valenciano y Jaime
Colom, actual concejal del Ayuntamiento de Sóller, diser-
taron sobre su programa electoral, haciendo un especial
incapié en los temas de Economía, Sanidad, Educación,
Pdíticaexterior, empleo, etc.

La critica se basó especialmente contra los grupos
de derechas y concretamente el P.P., siendo acusado de
falta de capacidad de gestión y una nula actuación como
grupo de oposición.

En Baleares, -indica Toni Garcías- están llevando
una labor política dictatorial, no teniendo en cuenta para
nada, las propuestas emitidas por Ia oposición y ello es
Io que esta causando que Ia política Balear sea un fraca-
so, pero al fin y al cabo, Ia culpa es de ellos.

Jaume Colom, basó su mitín en Ia información de Io
que esta sucediendo en el Ayuntamiento de Sóller y ale-
gando que todo ello venía dado por Ia falta de posibili-
dad polítícade los que gobiernan.

AntoniaSeguí
DepUación-Pedkura
Manicura-Masajes

Tel.632891
C/. Scm Bartolomé, n'6

SIESTASWTERESSAT
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GRAUF.P.BRANCA
ADNHNKTRATWAI

COMEROAL EN REGIM
NOCTURN; WFORMÁT
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MiguelCapo

C/. Pore Catany, 1 -TeIs. 631053-631676

AJUNTAMENT DE SOLLER
POLICÍA MUNICIPAL

ITlNERARl D1ACCES AL CEMENTERI ELS DIES 28-29 D'OCTUBRE I
DIAlDENOVEMBRE. . - .
ENTRADA: O. S. NICOLAU - O. PASJOR - Q. PAU NOGUERA.
SORTIDA: C/. S. ANDREU - O. S. PERE - PL. DELS ESTIRADORS.
ELS CIRCUITS SERAN DE SENTIT DIRECCIO UNICA PER FACILITAR LA
CIRCULACIO.

AYUNTAMIENTO DE SOLLER
POLlCIA MUNICIPAL

ITINERARIO DE ACCESO AL CEMENTERIO LOS DIAS 28-29 DE
OCTUBREYCIA1 DENOVIEMBRE.
ENTRADA: Cl. S. NICOLAS - C/. PASTOR - C/. PABLO NOGUERA.
SAlIDA: C/. S. ANDRES - Q. S. PEDRO- PL. ESTIRADORES. *
LOS CIRCUITOS SERAN DE SENTIDO DE DIRECCIÓN UNICA PARA
FACILITARLACIRCULACION.

lllere,64

Tel.632494

Sóller-Mallorca
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CAFEESPONT
en Ia seva reapertura,

agraeix Ia col.laboració
de totes les persones que han ajudat

en Ia seva reforma.
Al mateix temps, ofereix

als seus clients i public en general
elsseusservicis.
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Verges ibunyolades

Festa al Col.legi Sant Vicenç de Paul
El passat dia 20 vàrem celebrar al Col.legi

Sant Vicenç de Paül Ia Feste de les Verges.
Tots els nins aportàrem el nostre petit gra
d'arena per fer més lluïda Ia festa: Cartells

Deià

d'ambientació, cançons i una gran bunyolada,
acompanyada d'un bon tassó de llimonada na-
tural, foren els ingredients pe a que Ia festa re-
sultàsunèxit.

Fornalutx

Bunyolada a benefici de Ia guarderia
EIs pares dels infants que

assisteixen a Ia guardería de
Deià, organitzaren una bunyola-
da per recaptar diners per Ia
guarderiadeDeia.

Per dues puericultores

En una reunió els pares de-
cidiren demanar que una perso-
na més, cuidàs els infants que
ara assisteixen: així, els més
grans, podran treballar amb una
d'elles, i aprendre coses de Ia
seva edat, i els més petits po-
dran gaudir de l'atenció indivi-
dual i particular que necessiten
elsbebés.

Aquesta mida, els suppsà un
augment de preu, i després d'un
mes de prova, valoraran si po-

den seguir endavant amb Ia
idea.

Recollirdiners

El que es plantegen ara és
recollir diners que puguin utilit-
zar-se per comprar material, i
dotar millor Ia guarderia d'ele-
ments didàctics. Per aquest mo-
tiu divendres passat, a les quar-
tre del capvespre, hi hagué una
bunyolada al parc de Deià: les
mares preparen coques, llimo-
nada, taronjada i altres herbes
perquè tots, familiars, coneguts i
deianecs, puguessin berenar. La
quantitat que es tregué
d'aquesta festa o berenada, fou
destinat, íntegrament, a ajudar
econòmicament a Ia guarderia.

40kilosde
"bunyols"

El viemes por Ia no-
che en Ia Plaza de Forna-
lutx, los miembros de Ia
comisión de fiestas jun-
tamente con Ia Tercera
edad, organizaron una
"BunyoladaPopular".

Superando masiva-
mente las previsiones, se
cocinaron 40 kilos de
"Bunyols". Dicha elabora-
ción se hacía al momento
con una instalación pre-
via de fogones de buta-
no.

La fiesta baile estuvo
amenizada con música
cassette que alegró Ia ve-
lada a los asistentes.

MAMA MARROIG
Esteticista

CarrerdeSaMar, 107
63.07.40

ofrece a su distinguida cüentela,
laúltimanovedad:

LASGASASESTÈTICAS
ANATÓMICAS

del Dr. Romano CaIi

Tratamiento de rejuvenecimiento
experimentado-Resultados asombrosos

sincirugía
Reafirmante: Seno-abdomen- muslo y facial.

Tratamientqespecial: Bokas y contorno de
ojos-arrugas-acné.

"Sa Nostra" obsequió
alaTerceraEdad

Redacció

Como cada año, "Sa
Nostra", viene obsequiando
a los componentes de Ia
Tercera edad, para celebrar
Ia fiesta de las Vírgenes,
con una exquisita "bunyo-
lada", celebrada el pasado
jueves en el actual local
que ocupa dicha Asocia-
ción en "Can Cremat".

Después de los discur-
sos de rigor por parte de
Josep Mora y Joan Seguí,
el delegado de "Sa Nostra"
Bartolomé Mora y el
Sub-delegado Bartolomé
Oliver, procedieron al sor-
teo de varios objetos, toa-
llas, bandejas y platos de
ceràmica entre los asisten-
tes.

Para finalizar el acto y
después de desearles feli-

cidad para muchos años,
Bartolomé Mora informó al
colectivo de Ia organización
para el r,.as de Noviembre,
por parte de "Sa Nostra", de
una excursión a un pueblo
del llano, para pasar un día
de"Matances".

La idea fue aplaudida
por todos y juntos corearon
Ia típica canción "Avui son
lesVerges".

Cabe también destacar
que las 150 personas ma-
yores reunidas degustaron
los "bunyols" de Catalina
Sansó; i que Pere Magra-
ner, "Coc", recitó Ia siguien-
te glosa:

Es de Sa Tercera Edad /
ho dic perqué a mi me
consta / per tenir es barram
corcat / pes bunyols que
mos em menjat / donam
graciesa"SaNostra".

Lesserenates
estomaren
asentiría
vísperadeles
Verges

Redacció

El passat diven-
dres vespre, vispera
de Ia festa de les
Verges, tengueren
lloc, des de les 8 de
l'horabaixa fins a Ia 1
de Ia nit, les classi-
ques serenates pels
carrers de Fornalutx i
Sóller.

EIs al.lots, en
colles d'entre 4 i 20
membres, comença-
ren el seu itinerari
amb guiterres, tam-
bors i flabiols, reco-
rrent les diferents fi-
nestres de les al.lo-
tes.

Aquestes Ja te-
nien els bunyols i Ia
copeta de vi dolç
preparades pels can-
tadors que en una nit
tan moguda eren bo-
nes.

Algunes colles de
Sóller acabaren el
seu recorregut can-
tant davant l'Ajunta-
ment.

altamar
discoteca

TODOS LOS DOMINGOS

Y FESTIVOS

Grandes Galas
Juveniles CON LOS

ULTIMOS
VIDEO-CLIPS
DEL MOMENTO

Á partir de las 17 horas
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Los 'caragols de serp \
poco conocidos en SóUer

Guillem Colom, geólogo

Lanostraveu

Eleccions
El proper dia 29 d'octubre tots

els ciutadans espanyols estem cri-
dats per anar a exercir un dels
drets constitucionals que ens per-
toquen: el dret de votar. Votar al
Grup Polític que volem que ens
representi a l'hora de reivindicar Ia
nostra ideologia i manera de veure
Ia política del país en el que vivim.

D'aquests grups que es pre-
senten, dretes, esquerres, centre,
etc... pot ser que algun tregui una
majoria absoluta, pot ser una ma-
joria simple, així com també que Ia
governabilitat és dugui mitjançant
pactes concrets i puntuals o in-
condicionals.

De totes formes, el que passi el
29 d'octubre, i els resultats, no se-
ran més que un testimoni de Ia vo-
luntat democràtica d'un poble que,
agrupant les ideologies de tots,
treu una conclusió política que se-
rà Ia que vetllarà pels nostres inte-
ressos i els nostres drets.

Perquè aquest dret de vot es
faci així com cal, és necessari que

tots anem a votar i, per damunt de
tot, és important que Ia votació no
es faci mirant a les persones que
representen un partit o l'altre; és
important votar els partits polítics i,
bàsicament, el seu programa. Que
Ia persona que està al cap d'un
partit sigui bonica o lletja, sàpiga
pariar o no, no té res que veure a
l'hora de dur una gestió de govem
positiva; per tant, el més important
és el contexte del programa i el
Partit. EIs partits no són tan sols el
cap de llista, sinó que el formen i
participan de les seves decisions
uns consells polítics i els altres
membres que han format Ia llista
que s ' ha presentada.

Recordem allò de que una bona
llista no és aquella que pot recollir
molts de vots i guanyar, sinó aque-
lla que pot desenvolupar una tasca
seriosa i positiva de govem.

Així dons, creim que per tots és
molt important acudir en aquesta
convidada del dia 29, i així després
tindrem el dretd'opinar.

Soneto

Los caracoles de tierra per-
tenecientes al Orden de los
HeHcidos son, posiblemente,
poco conocidos en Sóller. Los
campesinos los llaman "cara-
gote de serp" debido a sus
conchas. cuya ornamentación
particular recuerda Ia piel de
las serpientes. Por tal motivo
Jos "caragders" no los comen,
ya que se dice de ellos que
son venenosos. Leyenda muy
extendida entre Ia gente del
campo del NE. de Mallorca,
donde son más conocidos.
Los naturalistas los llaman /be
rellus.

Los lberellus son frecuen-

tes y ampliamente extendidos
en las Baleares. La forma típi-
ca es el lberellus minoricensis,
formando todas ellas un "círcu-
b de razas" que se extienden
por las demás Islas, como toe-
rellus minoricensis, limitado a
los alrededores de Palma. I.
minoricensis var. pityusensis, y
también Ia pequeña isla Fora-
dade, del grupo de Cabrera. Al
Sur de Mallorca se encuentra
el I. minoricensis var. horada-
dae. El I. minoricensis var, ba-
leárica es común en Mallorca,
principalmente en las monta-
ñas de Formentcf hasta An-
dratx. Todas ellas mostrando

un grado mayor o menor de
variación respecto a Ia forma
típica o ancestral, debido a las
influencias del medio insular, y
apartándose de Ia forma cen-
tral del lberellus minoricensis,
ya que el "círculo de razas" de-
riva de Ia primitiva especie
central que les dio origen. Al-
gunas formas continúan vi-
viendo en el litoral catalán cc-
mo testigos de su amplia dis-
persión en el pasado medite-
rráneo. Actualmente puede
decirse que en las Baleares es
el único sitio donde se en-
cuentran tos representantes
del grupo lberellus.

Nuestra Residencia
ürsodeLigia

Blancas piadosas manos
lucen en esta Residencia,
Santísima Asistencia
al cuidado de tos ancianos.

Le sonríen a los pacientes,
contodafidelidad,
así con las Hermanas de Ia Caridad
nuestras hermanas consecuentes.

Atodosporunigual
a buenos y a delincuentes:
Cumpten su Pertenecer.

Visten hábito de Santa,
k>s poetas tes cantan
sentimientos de mujer.

Soller,28deSept.1989

mo*
Um • CCNTKE
b̂̂ H^V DEMOCRATIC

VBB^̂ F̂ YSOClAL

CAPACOSDEFER-HO:
1.- Disminució despeses Defensa i Aug-

ment Serveis Socials.
2.- Reformafiscal:impostsmesjusts.
3.- Pensionslliuresd'imposts.
4.- Creació del Salari Social per a Tercera

Edat sensa pensió, i per a mares fa-
drines.

5.- Primerafeina, peralsjoves,ounsou.
6.- Llibresd'EGBgraturts.
7.- MILI: ara 3 mesos, després voluntà-

ria.
8.- Implantació autonomia hospitalària i

dretaelegir metge.
9.- Elaboració d'un PIa Nacional de Refo-

restació.
10.- Reforma Estatut Autonomia: més

competències.

VOTAC.D.S.

VOTASUAREZ

Transports
CSASTRE

Gas4ilpercalefaccion
adomicili

TeI. 633049 / 630387

ESTABLEQMlENTOS

RULkAN
C/.Borne,4
Tel.630302

SOLLER
(MALLORCA)

Bar
NAUTILUS
PUERTODESOLLER

Tei.631109
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"Capaços de ferho: CDS"
CDS-Sóller

l.- PENSIONES I ASSISTÈNCIA
SOCIAL

a) Dedicar 300.000 milions a
crear un Salari Social per a jo-
ves que cerquen Ia primera fei-
na

b) Pensions assistencials
per a mares fadrines i persones
majors sense ingressos, així
com allargament de Ia percep-
ciód'atur.

c) Declarar lliures d'imposts
tes pensions contributives de
l'Estat i de Ia Seguretat Social.

d) Potenciació de Ia preven-
ció sanitària i educativa amb re-
lació a Ia droga. Increment
d'unitats de desintoxicació i de
rehabilitació. Persecució eficaç i
increment de penes als trafi-
cantsdedrogues.

II.-MIU:TRESMESOS
1.- A curt termini, se reduirà

el Servei Obligatori a TRES
MESOSdedurada.

2.- A mig termini, se substi-
tuirà el Servei Obligatori per un
Servei Voluntari, ben retribuft i
on se repi una formació ade-
quada per a Ia utterior, reinser-
ctóalavidalaboral.

3.- S'elaborarà una Llei de

Mobilització que regularà en
casos de greu tensió interna-
cional Ia prestació militar.

lll.- PER UNA POUnCA EXTE-
RDR DE PAUI SEGURETAT

a) Recolzar l'Opció Triple
Zero que elimina les armes
nuclears de I'OTAN i del Pacte
de Varsòvia a Europa.

b) Recolzament decidit a les
converses per a una reducció
de forces convencionals y pro-
hibició d'armes químiques.

c) Negociació amb els
EEUU de Ia desaparició de Ia
clàusula escrita firmada pel go-
vem del PSOE mitjançant Ia
qual el govem va renunciar a
demanar quin tipus d'armes
transporten els vaixells norda-
mericans que atraquen als
portsespanyds.

d) Fer costat als processos
d'apertura als països de l'Est en
comerç, cultura, política, ecc-
nomia.

c) Impulsar decididament Ia
cooperació amb Iberoamèrica i
servir d'enllaç d'aquesta amb Ia
pròpiaCEE.

f) Renegociar amb Ia CEE Ia
incorporació plena de Ia nostra

agricuttura i Ia situació específi-
ca de les illes Canàries.

IV.- AUTONOMIES. TOTES
PERIGUAL.

El CDS proposa reformar els
Estatuts d'Autonomía de l'arti-
cle 143, igualant els sostres
competencials. El termini de
transferència haurà de conclou-
re durant aquesta legislatura.

V.-MEDIAMBIENT.
1) Creació de Ia Secretaria

d'Estat per a Ia Conservació de
Ia Natura o Protecció del Medi
Ambient.

2) Creació de l'Institut d'Es-
tudisEcctògics.

3) Reforma del Delicte Eco-
lògic perquè abasti més su-
posts.

4) Elaboració d'un Ra Na-
cional de Reforestactó.

5) Regulació definitiva de Ia
llei d'Edificació, llei General de
Ia Vivend i modificació de Ia llei
del SoI per a millorar Ia qualitat
devidaurbana.

I perquè som CAPAÇOS DE
PER-HO, VOTA CDS, VOTA
QUETGLAS, VOTA SUAREZ,
VOTACAPACPTAT.

üna altra alternativa de mIda
EIs Verds, llista verda

9razonespara votarPopular
P.P.Sóller

I. - LOS IMPUESTOS AGO-
BIANTES: A destacar las siguien-
tes actuaciones: 1) disminución de
las cotizaciones a Ia Seguridad
Social por ser un "impuesto contra
el empleo". 2) Elevación del míni-
mo exento en el IRPF hasta un
millón de pesetas. 3) Reducción
del número de tramos de Ia tarifa
del IRPF a tres con un típo imposi-
tivo marginal máximo del 35%. 4)
Deducibilidad plena en el IRPF de
los dividendos obtenidos por las
personas físicas y que hayan tri-
butado en el lmpusto de Socieda-
des. 5) Reducción de las retencio-
nes.

II. - EL DIFICH- ACCESO AL
PRIMER TRABAJO: 300.000 pues-
tos de trabajo están por cubrir. Es
urgente un plan de formación pro-
fesional orientado hacia nuestras
necesidades y no al contrario.

III. - EL CAOS SANTTARIO: Es
inadmisible que a veces farten
camas y tengamos 28.000 médi-
cos en paro y colas tercermundis-
tas. Hay que aprovechar todos los
recursos, acercar el médico y ele-
gir libremente el hospital.

IV. - LA DIFICULTAD PARA
ACCEDER A LA PRIMERA VI-

VIENDA: La política socialista de Ia
vivienda ha provocado un espec-
tacular incremento en los precios
de Ia vivienda, facilitando Ia espe-
culación incontrolada y dificultan-
do el acceso a Ia misma, sobre to-
do para los sectores más jóvenes
de las clases medias.

V. - LAS PENSIONES DE MI-
SERIA: El Partido Popular ha ela-
borado un plan de política social
entre el que figura Ia tercera edad,
y que consta de programas de
atención geriátrica, de acción y
asistencia social y de alojamiento
y manutención. Pero sobre todo
se propone el PP cambiar el sis-
tema de pensiones, elaborando un
nivel mínimo e igual para todos los
ciudadanos, yun nivel profesional.

VI. - EL DESRLFARRO EN EL
GASTO PUBUCO: El dinero de Ia
Administración es nuestro dinero.
Así el PP se propone: 1 ) Reducir el
gasto público sobre todo por Io
que respecta a los gastos corrien-
tes, desaparecen seis ministerios.
2) Rigurosa limitación del sistema
de adjudicación directa. 3) Drásti-
ca reducción de los gastos reser-
vados y de los gastos de repre-
sentación. 4) Rigurosa disminu-
ción del personal libremente con-

tratado y de los
tes.

gastos adiciona-

VII. - EL ATASCO DE LA JUS-
TKDlA: Tendremos una justicia más
rápida recuperando Ia indepen-
dencia de los jueces, agilizando,
informatizando y dotando de re-
cursos al sistema. Para ello es ne-
cesario reformar Ia LOPJ y devol-
ver al Consejo General del Poder
Judicial las competencias que Ie
fueron sustraídas por el ejecutivo
socialista.

VBI. - CULMINAR EL PROCE-
SO AUTONOMCO: B PP está
convencido de que Ia existencia
de las CCAA en España fortalece
el Estado de Derecho, contribuye
a garantizar Ia libertad y propicia
Ia reactivación ciudadana de toda
Ia sociedad. Hay que reforzar las
CCAA, reforzando los Estatutos
de Autonomía de aquellas que Io
soliciten con vistas a Ia ampliación
de sus competencias, sin introdu-
cir nuevas desigualdades y con el
mayor grado de consenso.

IX. - LA MAYOR^ ABSOLU-
TA: Un Gobierno que hace Io que
quiere sin contar con nadie, no
representa los intereses de todos.
USTED TlENE LA PALABRA.

No és fácil ordenar i rescatar
el veritable significat de paraules
tal com ecologia, protecció del
medi ambient, desarmamentis-
me, pau, i ajuda als pai'sos ne-
cessitats; paraules totes elles tan
manetjades i utilitzades Ia majoria
de les vegades per a defender in-
teressos espuris que res tenen a
veure amb el que veritablement
dites paraules expresen.

D'una manera general
aquests i attres termes similars
arriben a esser per a nosaftres
una traducció de cooperació, so-
lidaritat i respecte amb el nostre

medi ambient; medi ambient que
en el seu ampli sentit acull tan fí-
sicament al planeta terra com a
tots els essers que sobre ell habi-
tam.

Això requereix un progressiu
canvi de conciència, de valors, de
necessrtats...devida.

La qual cosa només és pos-
sible si l'èsser humà surt de Ia
seva posició egocèntrica i co-
mença a considerar-se (com així
és) un esglaó més dins de Ia ca-
dena vital de tot el planeta, de tot
el "Cosmos".

No és dfficil pe això que Ia va-

loració de les nostres propostes
siguin catalogades de utòpiques,
de poc realistes (entés això com
a que ofereixen attre tipus de rea-
litat vital i no a Ia que ens tenen
acostumats i obligat a acep-
tar-ho).

Són aqueixes motivacions les
que ens han duit a formar una
candidatura de diferetns col.lec-
tius que, sese cap vinvulactó polí-
tica, tots estam interessats en
que Ia nostre veu, presència i tes-
timoni pugui esser escottat i ten-
gut amb compte pels ciutadant i
elPoderdel'Estat.

PSM: missa tge simple i clar
E. Ribas, M. Morro, J. Gomila

Belvolgut/uda amic/ga.

Tres partits nacionalistes i
progressistes el Partit Socia-
lista de Mallorca, el Partit So-
cialista de Menorca i l'Esque-
rra Nacionalista d'Eivissa,,
hem volgut presentar-nos
junts a les eleccions generals.
Hem trobat que n'Enric Ri-
bas, que Ja ha estat en el
Congrés dels Diputats en
representació de les Balears,
era Ia persona adequada per
encapçalar Ia candidatura de
I'ESQUERRA NACIONAUSTA
(PSM-ENE).

En nom de lluita per Ia

pau, per Ia justicia, per unes
Illes verdes, per les nostres
senyes d'identitat col.lectiva,
pels drets dels treballadors,
de Ia dona... gosam deme-
nar-te el teu vot per a Ia nos-
tra candidatura, per a una
candidatura que ha demos-
trat Ia seva capacitat de tre-
ball, amb honestedat, i sense
deprendre de ningú més que
dels nostres pobles. I gosam
fer-ho perquè tenim Ia segu-
retat que el vot a ESQUERRA
NACIONAUSTA (PSM-ENE)
serà, aquesta vegada, un vot
útil.

Serà un vot útil perquè

podem obtenir -i ho hem de
fer, amb Ia teva ajuda- una
acta de diputat a Madrid. I
aquest vot teu, i aquesta ac-
ta, serviran per fer que els
problemes de les nostres illes
-com Ja ha passat aquest
darrer any- siguin presents a
Madrid.

Aquest missatge simple i
clar és el que et volem fer
arribar amb l'esperança que
comparteixis preocupacions
que s'hi contenen i aportis el
teu gra d'arena. Pensam que
Mallorca, Menorca i Eivissa ho
necessiten.

Octubrede1989.

Espanya enprogrés
Agrupació socialista de Sóller-PSOE

ECONOMIA: El desenvolupa-
ment econòmic dels darrers anys
ha possibilitat superar àmpliament
Ia crisi econòmica dels anys 70,
amb un creixement mig superior
a b resta de Ia Comunitat Euro-
pea.

FEINA: Durant els anys de Ia
crisi econòmica es varen perdre
més de dos milbns i mig de llocs
de feina, amb una pèrdua diària
de 1.000 lkDcs de feina. A l'actuali-
tat es creen diàriament més de
mil llocs de feina, superant també
en aquest cas Ia mitja europea.

NIVELL DE VIDA: El progrés
de l'economia i l'augment de Ia ri-
quesa del país ha suposat millorar
el nivell de vida dels ciutadans.
S'ha de seguir insistint en contro-
lar Ia inflació i aconsellar Ia mode-
raciósalarial.

PODER ADQUISmU I CON-
SUM: EIs salaris han pujat per
damunt Ia inflació, Io que suposa

augmentar el poder adquisitiu i, a
Ia vegada, afavorir el consum.

EDUCACIO I INVESTK3ACIO:
Mai s'havia aconseguit els nivells
d'escolarització actuals. En els ni-
vells mitjos i universitaris hi ha ha-
gut un creixement espectacular,
amb una dotació de beques de
més de 50.000 milions de pesse-
tes.

SANITAT: La política socialista
ha estat mort clara, basant-se en
el principi d'universalitat de Ia sa-
nitat, amb una dotació de pressu-
post de més d'UN BIUO 600 mil
milionsdepessetes.

PENSIONS: Tot i considerant
que les pensions han de créixer
més i que això serà política priori-
tària pel PSOE, comptant que en
els darrers anys s'han incorporat
més d'un milió més de pensionis-
tes, s'ha passat de 2 bilions l'any
1982 a 3,5 bilions l'any 1988, com
a gasto de pensions, fent créixer

sensiblement les més baixes, com
a principi de solidaritat i de distri
bucióderecursos.

COMUNfTAT EUROPEA: La
incorporació d'Espanya a Ia Co-
munitat Econòmica Europea i l'as-
sumpció de Ia Presidència de Ia
Comunitat ha suposat obrir ple-
nament les portes del país, fent
possible que en el concert inter-
nacional es compti amb el nostre
país.

UN VOT PEL PROGRES: En el
context de Balears, les opcions
que compten son tres: dues cla-
rament de dretes, PP i CDS, i una
progressista, el PSOE. Creim que
l'esforç que s'ha fet durant
aquests anys no pot ser truncat
ara, cap a l'any 92 de mercat lliure
europeu, d'aconteixements impor-
tants pel país i on Ia participació
dels socialistes en el govem pot
ser decissiva pel progrés, pau i
benestar dels ciutadans.

España, en progreso

Restaurante

INSTALAClONESY
REPARACIONES ELÉCTRICAS

CAMBIEAL220V.

E/ectra
PtazaAntonioMoura, 10

Tolefono:632V46
Teléfono particular:
632976y632926
SOUER(MoHorca)

i;O

ESTffiADORS
Carnicería-
Charcutería

C/;Pastorn.44- -
TeIf. 633945
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Joan Bibiloni, entre Ia música, l'estètica i el romanticisme

"Abans, a Deià, les expressions musicals
s'organitzaven de manera espontània"

Joan Bibiloni viu a Llucalcari des de fa 16 anys.
Segons diu, arribar-hi fou un accident molt agrada-
ble. Es declara un romàntic i, pecant de mallorquí,
voldria que no fessin més cases. Coneix a tots els
veinats i és vocal de l'Associació de Veinats de Llu-
calcari. Ens contà Ia seva participació en les festes

Maria Ignàcia

del llogaret que organitzaren el 15 d'agost: els jocs
improvitzats on fins i tot els majors hi prengueren
part disfrutant com els nins, el sopar al carrer amb
tots els veins... Ens comunicà, així com pariava, que
estava molt a gust en aquest lloc tan tanquil, aprop
delamar.

Pregunta: En què estàs
treballant ara, encara que
deescansis?

Resposta: Tenc una feina
constant que ès fer música.
Per una part tenc encàrrecs i
per altra, una feina personal.
Ara he aturat per Ia mitat Ia
música d'una sèrie de TV, per
fer un descans d'un parell de
dies.

P.- Quina série és aques-
ta?

R.- Es tracta de "Los traba-
jos y los d/as", són 13 cap/to/s
d'una hora. I seguint amb el
treball personal, tenim a Palma
un estudi de gravació, bastant
potent, crec que és l'unic
estudi en bones condicions
reals...

P.- Es el que ara ha adqui-
ritelGovemBalear?

R.- No, aquest és un estu-
di on jo treballava abans, i ara
l'ha comprat el Govem, pels
assajos de l'Orquestra Simfò-
nica. El nostre està en milbrs
condicions tècniques.

P.- I1 musrcalment, què
mésfas?

R.- A part de Ia série de
TV, estic mott afcaf en temes
documentals. En aquests
moments estic esperant per
realitzar-ne Ia música de dos,
sobre les Coves d'Aftamira,
també n'he fet un sobre el Tau-
rò blanc d'Austràlia, he musicat
capçaleres per TV, programes
informatius...

P.-1 Ia gravació de discs?
R.- Prepar un disc amb en

Pep Milan, i hem de produir un
disc d'un grup que s'anomena
La Guía, de Manacor...

P.- Són joves els compo-
nents d'aquestgrup?

R.- Si, peró ja tenen disc
gravats. A part d'aixó estic
preparant un LP, jo sd, can-
tant, no instrumental Ja que
tenc ganes de canviar. Ara
amb Ia feina cinematogràfica Ja
faig composicions instrumen-
tals, i tenc ganes de canviar.
No seria peró de cançó, "can-
çó", que jo Ii dic, sino de músi-
caambveu,vocal.

P.- Com veus els joves
músicsd'ara?

R.- Hi ha bons músics, i hi
ha motts de grups, i probable-
ment els grups d'ara toquen
menys en directe, vull dir que
no tenen Ia "necessitat" de fer
feines comercials, i per ells Ia
música és més bé un hobbi
que poden mantenir. La técni-
ca i els instruments han canviat
moft.- Si partam de l'estandart
de musicalitat, he de dir que
sempre se donen casos bons,
definits, faualment hi ha casos
bons, mott bons o dolents,
peró no som Jo qui hauria de dir
aixó.

P.- I el festival Pop-Rock
de Palma ha influenciat en Ia
musicalitat dels grups?

R.- Si, sí, ha influenciat. Hi
ha mofts de grups i puc dir que
el nivell, des del primer 'festi-
val, ha miltorat. I tambè veig
que hi ha no grups bons, sinò
instrumentistes bons. Vaig
aconsellar al batle de Palma
que hi haguès un premi

'Tencunafwnaconstantqueésfermúsica.Aratengganesdecanviaralamúsicavocal"

d'aquest tipus. Pens, en gene-
ral, que hi ha individus, peró
pocs equips bons.

P.- I de l'ambient musical
deDei?

R.- Be. Sempre hi ha estat.
Ara hi ha aquests joves, en
Xingo i n'AHredo que, encara
que no he escoHat en directe al
seu grup. S'attra Banda, sè que
estan interessats i s'ho prenen
seriosament i i això val motts
de punts. Abans, peró, les fes-
tes o expressions mussicals
desenfadadess s'organitzaven
d'una manera espontània; no
era el dissabte al bar 7aT de
les deu a les dotze, sinó que se
produïa qualsevol dia, quan
anaves al poble a prendre una
copa i t 'en duies Ia guitarra.

P.- Si, ara hi ha unes
ordresquecomplir...

R.- Si, i a mès hi ha rnotts
de bars i restaurants....

Llucalcari

P.- Com aixi LJucalcari?
R.- Be, això fou un acci-

dent moH agradable, quan Jo
tocava al Centre de Ia Guitarra.
En aquell temps, per allà hi
passava molta gent, i també
deianencs. Jo, com a manacorí,
quasi bè no havia vengut cap
vegada a Deià i desprès de
relacionar-me amb gent de per
aquí vaig tenir l'oportunitat de
llogaraquesta casa.

P.- Com veus l'urbanitza-
ciò que es fa a LJucalcari?

R.- A mi, des del punt de
vista purament romàntic m'ha
fet mal. EIs meus ulls estaven
acostumats a veure cases
enfora. Es un punt de vista
egoista, però ha estat molt
molest, i no sols el fet, sino
també els aconteixements que
han succeit. Estic totalment en
contra, a nivell de principis, de
Ia utilització purament turística
delazona.

P.- Es un tema que Ja ha
passat?.

R.- No. Ara, desprès de
tres anys, vista, poden veure
les coses d'una attra manera.
Be em pronunciaré a nivell per-
sonal, no com a membre de
l'Associaciò de veins. Pecant
de mallorqui. Ojalá no facin
mès cases. Me sap greu dir-ho
i tot. Ojalá no facin restaurants,
ni venguin begudes a Ia CaIa;
ojalá no hi hagi cap xiringuito
com a Llucalcari, ojalá Ia gent
que ve per aqui, en lloc de dei-
xar el fems davant l'esglésIa el
deixi al seu lloc. Ojalá l'ajunta-

càs un cami perque Ia qent
pogués passar. En realitat
estam en un pa/s, on "La pro-
piedad privada és Ia que priva".
No defens Ia gent que ha fet
això, perquè no hi estic
d'acord...

P.- El camí agrícola, te
refereixes?

R.- Si, al ram agrícola. Jo
soc músic no urbanista, i així
ho veig. La única cosa que puc
dir ès que, ara per exemple,
l'ampliaciò de Ia carretra entre
Deià i Valldemossa, passat Son

El tunel no farà arribar més cuttura. Les influències cunurals arribarà de
l'exterior, no precisament de Ciutat".

ment de Deià faci un cami per-
que Ia gentbaíxia Ia mar...

P.- Si, a Llucalcari, no hi ha
unsoltemaatractar...

R.- Exacte, sòn molts de
temes. Jo consider que Ia gent
té tot el dret d'anar a Ia platja
ara bè probablement els pro-
pietaris voldríem que es mar-

Marroig ès desastrosa, i l'ha
feta ol GOVERN BALEAR, en
majúscules. Han deixat Ia terra
tota pel costats sense fer mar-
jat... en canvi veus coses fetes
per un estranger, pot ser que
t'agradi o no t'agradi. Però està
ben fet. El meáá punt de vista ès
única iexclusivamenthumà.

"EsticttotalmentencontradelautiliUaciòturistlcadelazonade
Uucateari"

BIOGRAFIA

Joan Bibiloni és un músic mallorquí conegut per tots a
causa del seu treball com a compositor, guitarrista, voca-
lista i productor discografìe. Va nèixer a Manacor però viu
a Llucalcari perqué un dia s'enamorà de Ia nostra costa.
El seu signe del zodiac és Capricorni, nasqué el dia dels
Sants Innocents del 1.952.

x El seu nom és conegut internacionalment i ha col.labo-
rat o treballat amb altres músics de renom com David
Alten, Kevin Ayers, ó LarryCorieL

EIs seus primers discs són fruit de treballs en conjunt
amb companys de fe|na: Kevin Ayers i Pep Milan. L'any
1.982 edità el seu primer disc en soMari: "Joana Uuna".
Desprès formà una super-banda que inclou grans músics:
Jorge Pardo, Max Suner i KWus. Edità els disc "Cotor
Draps" amb el flautista Enrie Mansfield, i l'album "Papi are
you, Ok" amb Funki i Ia cantant estadunidenca Deborah
Carter. Treballa a Mallorca, ara, peró sovint es desplaça a
artres indretsd'Europa i d'Estats Units.

P.- Has vist el nou projecte
delacarreteraDeiaSòller?

R.- Aquest darrer no, però
no m'han donat boesa referèn-
cies. EIs mallorquins ens hem
davallat els calçons per fer
duros. Nosaltres, que encara
tenim Ia sort de viure aquuí,
hauríem d'agafar exemple
d'altres llocs: quan anam al
Sahara, no el travessarem en
una llança, i per anar a l'Hima-
IaIa, hi anirem acompayats d'un
xerpa, i fins on poguem puja-
rem en bicicleta. Aqui tenim
una natura fantàstica, Ia carre-
tera és un jardi, tal com diu
Maria Junyent neboda del pin-
tor', i hem d'arreglar alguna
curva, el pis; peró si ho consi-
deren "paisaje pintoresco" els
promotor's del turisme haurien
de fer entendre als visitants
que per' anar a veure Sa
Calobra o Es Puig Major o Deià,
hi han d'anar amb un autocar
petit paqant 1000 pts. més,
donant un bon servei.

TuneldeSóller

P. Seria una bona solució.
R. Mira, això és com el

túnel de Sóller. Es tracta de
cridar Ia conciència de Ia gent,
aquí podem veure, una posta
de sol, i estam tranquils. Volem
adaptar l'entom a les nostres
exigències, i hauria d'ésser al
revès: el que ens hauríem
d'adaptar a l'entom som
nosaltres. Si no ho patim nol-
tros: ho patiran els nostres fills
o néts. Sdler ès guapissim, /

pens que a un un "palmesano"
quan ès a Bunyola, sols Ii que-
den 15 minuts de camí.

P.- No ès una questiò sols
d'estética?

R.- Estèticament sòc
totalment contrari, peró cultu-
ralment el túnel no farà arribar
més cuttura. Sòller tè un encant
especial, degut a haver estat
tancat. I per tenir un port d'on Ii
arribaven influències extemes, i
noprecisamentdeCiutat.

P.- Però Ia sortida que
abans tenia amb el Port, impli-
cavacominicaciò.

R.- Jo crec, francament
que avui dia, el que vol comu-
nicar-se amb Palma ho pot fer
amb menys de tres quarts
d'hora. Hauríem de mantenir el
que tenim, sense necessitat de
fer-lo "Monumento nacional". I
a nivell cultural, ès cultural el
bon fuster que treballa a Sòller,
cultural ho era el mercat de
Sòller...

P.-lnohoèsara?
R.- Ja poden dir el que

vulguin els que ho han fet o els
que venen, peró segons el meu
punt de vista és insipidi fred.

Hem parlat un poc de tot
de música, d'urbanisme d'esté-
tica, del mercat i de Ia carretera
i del túnel.- Joan Bibiloni ens
ha acollit molt bè, en una terra-
seta que ningú diria que fa una
setmana que ells mateixos han
empedrat.

Li agrada fer les coses amb
consciència i no precipitada-
ment. I aixó tambè mos ho
recomana a tots nosaltres.



27 d'octubre del 1989 / Veu de SóUer Veuendirecte

Després d'anys de converses i coordinació amb les
entitats pertinents de Ia Unió Soviètica, el grup folklò-
ric "Estol de Tramuntana" del Port de Sóller viatjarà a
Moscou i Lenningrado. Per tal d'explicar les particula-
ritats i objectius d'aquest viatge, així com d'altres
qüestions relacionades amb el grup, "Estol de Tra-
muntana" ha convocat una roda de premsa a Ia qual

ha tengut accés "Veu de Sóller". Hi participaren Fran-
cesc Aguareles, Francesc Bauza, Fabián Acosta, Emili
Sans, Jeroni Rullàn, Pere Ameller, Pere Casasnovas i
Antoni Ensenyat, tots els membres del grup animats
en Ia idea de partir en viatge d'ambaixada cultural a
terres soviètiques. El grup de ball del Port fa nou anys
que es va formar. EIs seus 31 components han parti-

cipat a festivals i han estat convidats a ciutats euro-
pees a França, Alemanya i Anglaterra i, ara, a través
de l'ambaixada soviètica, feran una gira de dues set-
manes de durada per les ciutats russes. A més d'això,
el grup solleric ha estat en contacte amb grups
d'aquell país, i l'any que ve ens visitarà una agrupació
folklòricasoviètica.

Estol de Tramuntana parteix cap a Rússia amb un bagatge de més de 30 dançes, a més de cançons, dimonis i
cosstere

t des de Moscou, i comprèn algunes de tes ciutats més
importants de Rússia

M. Ignàsid

L'Estol de Tramuntana s'ha
preparat de valent per fer
aquesta gira. El repertori que
pensen demostrar constarà de
més de 30 dançes, i d'altres
representacions del nostre fol-
klore: cançons populars, els
cossiers, els dimonis i també
les tonades de Ia colla de
xeremiers.

La seva idea és intentar
mostrar el folklore quasi bé
com es fa aquí, i per aixó, una
representació desenfadada
dels dimonis en serà una bona
prova. Les dançes dels cos-
siers que a Mallorca sols es
ballen uns dies de l'any deter-
minats també serviran per
explicar a aquest pa(s de l'est
com és una de les tradicions
mallorquines. El grup Estol de
Tramuntana, considera que a

J. Waldren, antropòloga, acompanyaràel grup

L'Estol de Tramuntana viatjarà a Ia Unió Soviètica
amb un ampli repertori del folklore mallorquí
Sóller es va rompre Ia tradició
dels cossiers, i una vegada
recuperada, aquestes dançes
poden representar artística-
ment.

MoHs milions i poques
subvencions

Ens expliquen que el viatge
costarà quasi tres milions, però
que no estan gens preocupats
Ja que seguiran auto-subven-
cionant-se com han fet fins
ara. Treballen durant l'estiu per
pagar les despeses que com-
porta mantenir un grup cultural

i fan artres activitats per acon-
seguir diners, i aixi poc a poc
retomen els préstecs que
sol.liciten per dur envant el seu
programa.

No han obtingut cap sub-
venció d'entitats insulars.
L'Ajuntament de Sóller els ha
concedit una ajuda de 200.000
pts.

Una antropòloga els
acompanya

J. Waldren de Deià, els
acompanyarà en aquesta gira.
Es una estudiosa de les tradi-

cions populars i, interessada
en les curtures, vol apreciar el
contrast entre Ia mediterrània
que tant Ii atreu i Ia nòrdica.

DavídiBlanca,
elsméspetits

Així seran 15 balladors, 9
músics, quatre cantadors i una
colla de xeremiers, a més
d'alguns acompanyants que
partiran dia 18 de novembre. I
encara que han convidat
alguns membres del Consistori
de l'Ajuntament per anar amb
ells, cap a recollit Ia proposta i,

per ara, partiran sense repre-
sentació de les autoritats
locals.

La parella més petita és al
que formen David Garcia i
Blanca Bo que tenen deu anys.

AKres activitats de S'Estol

El grup del Port, no sols
manté l'agrupació folklòrica. El
nucli, és l'escola de ball (del
port i de Deià), que ensenya a
nous, components, joves i
adurts, a ballar o tocar.

A més de Ia dança i música
folklòrica organitzen aftres acti-

vitats: el Festival de Nadales
n'és un bon exemple. Aquest
desembre es celebrarà Ia
Zena, edició, que organitzaran
amb ajuda de Juventuts Musi-
calsdeSóller.

Per altra part, fa un temps
es venen organitzant classes
de Karate que imparteix en
Francesc Casasnovas.

Manca de locals municipals

El local on fan els assaigs
és el de Ia parròquia del Port.
El lloguer el paguen amb Ia fei-
na que, com hem explicat
abans, fan durant l'any. Igual-
ment utilitzen una petita sala
de Ia confraria de pescadors on
hi emmagatzemen els mate-
rials que tenen. El que troben a
fattar al Port, són locals de pro-
pietat municipal que puguin
servir per fer activitats cuRu-
rals.

TALLERES TOFOL MARTI
ServicioOficial

EXPOSICIONYVENTA
Ctra. Desvío Palma, Puerto Sóller, s/n.-Tel. 63 Ì 93 Ì -07lOOSOLLER (Baleares)

NUEVA GAMA DE MODELOS FIESTA

FTESTA XR2i. AlíasprestacJones
alaalturadesuestilo.

FJESTA GHM. Hnombremás
gran<leen cochespequeñosdeiujo.

Techosolaropcional.

FTESTA CLX. Elénfasisen el
confortyfa comodidad.

HESTA S. Montonesdeestilo.
Montonesdeplacer. Techosobr

opcional.

FJESTACL.Loqueustednecesita
con el valorquedesea.

FJESTA C. Para su estilo de vida. Y
para su economía. La va limpia

lunetaopcional.

V I A Í E S

GA*
G.A.T. 1.665

CALlEBAUZA,N'9
TEL.633350
FAX:633312

07100SOLlER
MALlORCA-ESPANA

ARTICULOS
CONFECCIÓN
CABALLERO
DEPORTES

MARTIN
La Luna, 20.

Tel.(971)630552
SOLLER(Mallorca)

JOVENTUTS MUSICALS
Cursl989-90

PABLO SAGRADO flauta - JESUS AMIGO piano
PROGRAMA

Sonata per a flauta i piano en Si m..
-Andante
-Largoidolce
-Presto
-AUegro

Fantasia
NocturniaUegroschezando

-Andante
-AUegro vivo i schetzando

.J.S.Bach

..P.Gaubert
.P.Gaubert

Sonataperaflautaipiano
-AUegro
-Lento
-Vivace
-Marxa

Fantasia brillant sobre temes de Carmen de Bizet..
-AUegro Moderato
-Andante Moderato
-Havanera quasi andantino
-Chanson boheme i final

DISSABTE, DU 28 D'OCTUBRE A LES19 HORES. CAN DULCE. SOLLER
JJ.MM. PALMA, SOLLER, CAPDEPERA

.P.Hindemith

.F.Bome
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FutboiniDivisió

L'ex-segona de Ia zona de Uevant, un rival certament perillós

Sóller-Cala Millor. Una nova travelada
complicaria ferm Ia situació
Julio, Sebastià, Sansó i Salvuri, pòquer
de figures a dins un equip ben apanyadet
iprouexperimentat

Lanovetatdelpartitseràeldebutal'onzeinicialdeSuasi.unjovejugadorquehaactuatallDivísióB.a
tes files del Poblense. (Foto Jesús Sampedro)

EIs últims resultats registrats, con-
verteixen aquest Sóller-Cala Millor, en
poc manco que vital per l'equip de Ia
VaII. L'onze visitants és a priori, un
d'aquests rival que si rapinyan algún
punt a casa teva, es pot considerar
normal. Però de cap manera el Sóller

està per obsequiar a ningú. EIs dos
punts en joc, han de quedar a Can
Maiol, i endemés sense excusa possi-
ble. De alguna manera, l'equip de Jesel
està obligat a adressar els últims resul-
tats adversos, i donar d'aquesta mane-
ra, una satisfacció als seus seguidors.

ToniOliver

El CaIa Millor, equip amb
ofici i experiència, arriba a
Can Maiol, amb un parell de
titulars de baixa per diferents
lesions. Així i tot, conserva a
una sèrie d'elements titulars
l'any passat a Segona B, que
el dugueren a salvar Ia cate-
goria de Ia que posteriorment
va renunciar. Ens referim al
porter Julio, sobri i mort segur.
Al defensa Sebastià, un dels
més regulars del equip. Al
migcampista Sansó, un expe-
rimentat creador de joc. I per
suposat a Salvuri, un davanter
boníssim, d'autèntica catego-

ria. S'ha incorporat aquest
any a un grapat d'al.lots jo-
ves, de probada qualitat i que
estàn donant un rendiment
realmentelevat.

Jesel: "Vamos a salir a por
todas"

El preparador solleric, te
clar que a casa els punts s'ha
de defensar a "morir": "El Ca-
la Milk>r va a ser otro hue-
so. No podemos ceder nin-
gún punto en casa. Vamos
a salir a por todas dentro
de Ia ley. ¿Cómo?, luchan-
do todos los balones, co-
rríendo más que el contra-
rio, superándole fisicamen-

te, por anticipación, y con
esa garra que nos caracte-
riza, estamos en plenas
condiciones de sumares-
tos dos importantes pun-
tos. Ara, tan sols caldrà posar
en práctica les teories en
qüestió.

Suasi, en l'onze inicial

Te mortes de possibilitats
de debutar a l'equip inicial, en
Suasi que en poques setma-
nes s'ha posat a punt fisica-
ment. PeI demes, segueix de
baixa Martín, l'únic que no es-
tará en disposició d'actuar. El
partit, a les quatre, i un arbitre
vetera,DelaCamara.

Abans de començar el partit, ningú de
¡expedició no haguès ni firmat l'empat.
L'objectiu era el triomf. Les possibilitats a
priori, hi eren totes. Per ventura l'altibaix,
el tapamorros, va ser mes dur de l'espe-
rat. Una gran ocasió perduda. Ja es po-
sarem costa amunt les coses, quan els
locals als tres minuts, encetaven el mar-
cador, fruit d'una clara indecisió de Ia de-
fensa sollerica. Empetà n'Amengual d'un
xut formidable. EIs locals, remetaren a Ia
fusta, i reclamaren un clar penal de Ver-
dú. El gol del triomf, va arribar al començ

del segon temps, i amb 41 minuts per da-
vant, no hi va haver manera de fer ni tan
sols l'empat. El Sóller ho va intentar, però
les idees i el domini eren embolicats, i els
blau^ranes locals, amb decisió i contun-
dencia, s'aficaren a darrera fins que, en el
minut 95, Miquel CoII, de pare deianenc,
va xiular el final. Cares llargues i cul batut,
ja no sols entre els que en desplaçàrem,
sino també entre el simpàtic grup d'ani-
madors i animadores de mestres d'escola
sollerics destinats a Menorca que ven-
gueren peranimaral Solter.

Isleno,2-Soller, 1. L'inesperadaderrotaarribàdepenal

Volerinopoder...
Decepcionant partitd'un Sóller al qui Ii mancà
coordinació, claretatd'idees i remat a porta

.

Toni Oliver

Malament es posaren les co-
ses pel Sóller quan en el minut
tres, ^nacio aprofità una badada
de Ia defensa visitant, i feia el 1O.
Onze minuts després, Bermejo,
xutà al travasser un misil amb Ber-
nat batut. Poc a poc el Sóller
s'anava refent, especialment amb
atacs per Ia part esquerra prota-
gonizats per Xiu, fins que en el mi-
nut20arribal'empat.

Super-gol d'Amengual

En efecte, un gol que si s'ha-
guès passat per TV, tota l'Europa
futbolística, s'hauria llevat el ca-
pell. Farta feta sobre el mateix
Amengual, a dos metres fòra de
l'àrea, direcció vèrtix, pilota en te-
rra, Xiu pren força i afica el cuiro al
escaire del segon pal, com un
coet, vist i no vist, i empat al mar-
cador(1-1).

Penal i gol de carambola

Vertadera mala II... Ia que va dir
Pep Bemat, quan Bermejo tirà el
penal al minut cinc, el porter solle-
ric Ii endevinà l'intenció, Ia pilota
que pega al pal, Ii rebota al cos, i
entra a Ia porteria. 0 sia que, si
Bernat es tira al attre costat, Ia pilo-
tapegaalafustaitronaalcamp.

Pressiósollericainútil

EIs urtims quaranta minuts es
caracterizaren per un domini terri-
torial, dels visitants. Bona i agresi-
va defensiva maonesa (Ia majoria
d'equips ens guanyan en un capí-
tol tan fonamental com el de
l'agresivitat), intents desesperats

Es lamentable que un gol tan extraordbwri com el d« XIu, no serveixi al
final per res. Coses del futbol. (Foto Sampedro)

dels Sóller per arribar als dominis
d'un Trtol mort segur, planxa a dins
l'àrea feta a Bestard, passada per
art' pel del pare deianenc, darrer
xut de Jesus Brugos (un dels
miNors), que surt fregant el pal, nir-
vis al final amb el delegat local, i
resderesal'horadelaveritat.

Jesel: "Seguimos regalando goles"

No podía disimular Ia decepció
el "mister" solleric. Un sol punt
aconseguit en els darrers tres par-
tits, es per estar preocupats: ̂ to
quiero hablar de desgracia,
aunque el partido fue un cateo
del de LJoseta. AIIi echamos un
penalti al poste, i en Mahón el
rival hace Io propio, pero con
una contundente diferencia:

que el balón entró después de
dar en Ia espalda de nuestro
portero. Si te fijaste, elk» no ti-
raron a puerta con el 2-1, en to-
da Ia segunda parte. Es cierto
que a nosotros nos cuesta me-
ter goles, vamos que no tene-
mos al clásico goleador nato,
pero es que en defensa segui-
mos regatando goles, como por
ejempk) el primero, en que nos
robaron Ia cartera. No debe es-
capar a nadie que no somos un
equipo puntero, tenemos eso si,
Ia virtud de Ia entrega y Ia lucha
con una plantilla muy honrada a
mis órdenes, es más, el dia que
tas cosas nos salgan mediana-
mente bien, ta suerte va a cam-
biar" Realment això del futbol, es
qüestióderatxes.

Restaurante Suizo
DEIA

con sus especialidades
dela Suizaltaliana

SuizaFrancesa
SuizaAlemana

Prueben nuestros nuevos FONDUES
(8variacions)

Disfruten también de nuestra nueva
Bodega "LA TICINESA" en Ia terraza del primer piso.

Especialidades: Paletilla o piernas
de cabrito y pastas frescas.

• VESeKVAS-:63<rtV9-
CalleArch. LuisSalvador-DEIA

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)

ßestaufantc-tijuco
I r~.—

MlBfiDMK$(SyUMP&
' .630792-$OLLtR

ESPARDENYERIA
COLOM

Nou surtit de sabates
d'hivernperatots

C/.Paloun'14

J.SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
ServiciooficiaI

FAGOR-ASPES
- ̂ .TtetoMar,isr,t>afas

Tel.630673

MUEBLES CASTANER S.A.
CASA FUNDADA EN 1865

C/. VTCTORJA, 7 - TeL 63 1195 (Oficina)
C/. SA LLUNA, 26 - TeL 630107
C/.BATACH,12
C/.SANJAUME,21

077 00 SOLlER(Mat1orccr)'
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Cartelera deportiva
Sabado,28

15.00h. U.D. Sollerense-Montaura(Alevines).
16.30h. C.F. Sóller-Atco. Baleares(lnfantiles).
18.00h. Sherwin Williams-Puertas Sanz (Futtx>l

Empresa).

Domingo, 29
10.30 h. C.F. Port de Sóller-Sp. Sant Marçal (Juveniles).

16.00h. C.F. SóHer-C.D. CalaMillor(llla. Div. Nac.).

FutbollllDivissió

• RESULTATS I CLASSIFICACIONS B

TERCERADIVISION
UoMtwiM — F»lonitx ....2-7
Aioyor-Porlmemy 1-1
l<Mo-SOUER 2-1
BodwC.M -Moganova-Juve 2-1
robUní« CoIoD1Or '-'

tl·j·.··r »if

Caía D1O
Pmliiimiy ...
Aloyar..
SanKiPomo
Î Mf̂ fM^ t̂

UOMMMM
P Sia EuIaHa
Porto Cristo
Badia C.M
Arcad

Cantonar
F^ffv^wfcit
Commutiti ...........
F*lanrrx
SOLLER
litoflo
Potatore*

SEC
Pla d* Na Ima - Bog« ....
S'Horta-MariMiM
Esporta* - S.EugMiia
SGIITQ Morto ~ Juv . Sonisi
P.DESOUER-tarriaton«

POBTPCSOLlER
SunkiMmlu ....'.
SantJordl
Ptad*NoTma
Coniai
Montava
B 1 BPPlIlI I •

Esportai
Iw, Soffiiti!
VaMwnoMoAt.
MOTWIM
S. Eugenia
S'Horta
FMTM*4*n*jt
6uo*r ....
Puigpuny*nt
CaHMOMt....
AkUOKJ

J (

.... 8 <

.... 8

... 8 '
.... 8 !
.... 8 ;
.... 8 :
... 8 :
.... 8 :
.... 8 '
.... s :
.... s :

8 :
.... 8 Î
.... 8 Î
.... 8 1
.... 8 1
.... 8 Î
.... 8 2
... 8 !
.... 8 '

¡UNDA
2-0
5-2
3-1

> 4-1
i. 2-1

J I

.... 7 (

.... 7 i
.... 7

7 t
.... 7
.... 7 '
.... 7 <
.... 7 ,
.... 7 ;
.... 7 :
.... 7 :
.... 7
.... 7 :
... 7 1
.... 7 :
... 7 I
.... 7 (
.... 7 !

Mano
Codal
Santa
Arano
P.Sta.

E

» 2
\ 2
1 3
t 6
» 3
t 3
I 2
I 2
L O
I 2
I 2
t 3
! 3
t 3

4
4

! 2
t 2
t 1
! 1

cor - Porto Cr
'agu*ra-Ca
Pansa - Coni
I Forrónos

sto
rdessar
rancia

Eulalia - Hospitalet

p tr oc PBI
O 19
1 14
1 11
O 13
2 10
2 11
3 16
3 9
4 12
3 7
3 9
3 11
3 6
3 7
3 7
3 13
4 10
4 10
5 10
5 11

6
5
9
2
9

11
14
8

13
9

13
8

11
12
8

15
13
16
15
19

14
12
11
10
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5

3-0
3-1
0-0
1-0
0-0

(M-
+0

+4
+3
+2
+1
+1

-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-3
-3

REGIONAL
Montaura- VaNdwnouaAt. ...
Alcúdia - rnnu.ll

Campi
Dorrò

i
i O
I 3
í 1
I 2
5 O
» 2
I 2
i 1
> 1
I O
I 2

3
t 1

2
t O

1
) 2

1

Mat-SantJ«
ar-Puigpun

p tr
1 17
O 18
1 10
1 21
2 13
1 14
1 17
3 12
3 7
4 10
3 15
3 8
4 12
4 6
5 4
5 4
5 4
5 4

«di....

•C

4
6
5
6
4
6

17
13
9

10
19
13
17
7

14
12
17
17

Jm
12
11
11
10
10
10
10
7
7
6
6
5
5
4
4
3
2
1

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

IM.
+4
+3
+5
+2
+4
•f2
+2
-1
+1

-1
-3
-2
-7
-3
-6
-5

LaTercera
resumdela

jomada
ToniRullan

Per primera vegada, en
Io que duim enguany de
Higa, cap equip pogue
guanyà a fora camp. Cinc
empats es donaren i cinc
victories del equips que
jugaven a casa. Les mes
clares les del Manacor i
Cade, que mercaren tres
gols al Porto Cristo i Car-
dessar repectivament. EIs
demés varen esser per Ia
mínima diferencia de gols.
Respirà fort en Martín
Vences després de empa-
tar a Santa Ponça. Preo-
cupant ja, Ie situació del
Poblenc que tomà perdre
un punt a Sa Pobla que fà
perillar el "cap" d'en Qade-
ra. S'està recuperant el Fe-
lanitx, que empatà a Llose-
ta. EIs partits entre els
equips de les attres illes,
es a dir, Alaior-Portmany i
Santa Eulàlia-Hospitatet,
acabaren amb empat.
Després de haverse juga-
da Ia vuitena jomada de
lliga només queden dos
equips imbatuts: Manacor i
Alaior. Per a Ia propera jor-
nada veiem com a partits
més interessants els que
jugaran:

CALA O'OR-MANA-
COR: Partit de Ia jomada
que enfrontarà als dos
primers de Ia lliga. EIs de
CaIa d'Or voldran demos-
trar que estan "aqui" per
merits propis. EIs de Ma-
nacor s'han de conformar
en mantenir Ia imbattoili-
dad.

SOLLER-CALA
MILLOR: EIs de Cate Millor
nomes han apuntat una
vegada a fora casa -fc
primera jomada-. El Sóller
ha de aprofitar to que re-
presenta jugar a casa
arropat pel seu públic.

Sa Glosa den Tonieuet
Sa lliga és molt llarga...

Anarem a Menorca
convençuts de puntuar
sacosavaanartorta
i res poguérem lograr

No mos hem de desanimar
que sa lliga és molt llarga
inomésésamarga
pes que han de devallar

Jugau amb fe i coratge
i s'afició vos ho agrairà
i ens es camp sempre vendrà
i no hi haurà cap arrembatge

Hem de guanyar al CaIa Millor
si volem punts sumar
ijugarsensetemor
per a llocs poder remontar.

FútbolllRegional

PortdeSóller, 2 - Ferriolense, 1

Lo mejor, el resultado
M.A.Feijóo

Port de Sóller Reynés, Vidal,
Gueri, Arbona, Galindo, Adrover,
Lozano, Català, Castaido, Atienza
(Serra)yVazquez.

Ferriolense: Porcel, Juan,
Ramis, Martínez, Sansó, Sistes I,
Moyà, Vidal I, Zanoguera, Cardona
yVidalll.

ArMro: Rosefó Hernández,
muy mal su arbitraje y en cuanto a
su preparación física no podemos
opinar pues no corrió ni una sóla
jugada. Amonestó con cartulina ro-
ja a Castaido y a los visitantes
Juan, Moyà y Vidal Il con amarilla y
roja a Ramis, por cierto no sabe-
mosporqué.

Petanca

Goles: Mto. 17 (0-1) Sintes I
recibe un balón en el area grande
y a media vuelta coloca el balón
en el palo contrario. Mto. 28 (1-1)
Vázquez desde Ia línea de fondo
centra al segundo palo y Castaido
de cabeza coloca el balón en Ia
escuadra. Mto. 36 (2-1) Galindo
transforma un penatty.

Comentario: Había ganas por
ver al Puerto que había demostra-
do en su última salida que no se
encontraba en cabeza por casua-
lidad y el equipo visitante en cola,
hacía presentir que Ia cosa sería
fácil y por ello animó un poco Ia
asistencia de personas al Campo,
pero tal vez hizo confiarse a tos to-
cates y encima el Ferriolense saltó
respondón y hubo fases en que

los puestos en Ia clasificación se
habían cambiado; para colmo de
males se adelantaban en el mar-
cador.

Con Io dicho queremos hacer
resaltar que los visitantes marca-
ron encima y venderon cara su
derrota hasta el punto que mere-
cieron quizá un punto. Pues inclu-
so su jugador Ramis gozó de Ia
ocasión másclaradelencuentro.

Y por desgracia para unos y
otros el arbitro complicó las cosas
con sus señalizaciones fuera de
lugar y a destiempo. El próximo
encuentro será frente al Vallde-
mossa Atoo. Sería muy interesan-
te que el equipo fuese acompa-
ñado por seguidores pues es un
desplazamiento cercano.

EIC.P.UntódeSóHer.IkterdePreferentiTercera
ToniRullàn

Després de haverse jugada Ia tercera jomada
del campionat de lliga, el C.P. Unió de Sóller, com-
part el liderat amb el Ca'n Pastilla, en el grup B de
Preferent, empatats, els dos equips a 6 punts i
sense haver perdut cap partit. En aquest grup el
Untó guanyà al Uetam per 6-3, mentres que el
C.P. Sóller, perd» el seu segon partit a les pistes
del co-lider Ca'n Pastilla, per a Ia minima diferèn-
cia.

A segona el C.P. SóNer de Tercera dominà en el
marcador al Es Fortí per el resuttat de 9-0.

El C.P. Unió de Sóller de Tercera, guanyador a
fora casa enfront el Punta Verde 3^3, es lider em-
patat a punts amb el Santa Maria, ambdos equips
estan empatatsa6punts imbatuts.

En femenines de primera categoria, el Unió de
Sóller toma sumar els dos punts, aquesta vegada
a casa seva en confrontació contra tes nines del
Santa Marta per 7-2. Es troban al quart lloc de Ia
classificació amb els mateixos punts que tes pri-
meres.

SoNlA
FLORISTERÍA

Tel.639786-SOUER

VDEOCLUB

CJS^
C/.CristóbalCotón,s/n

(Frente Mercado)
SOLLER(MALLORCA)

CA'S CLJMAL
PIENSOS
PLANTAS

INSECTICIDAS Y ABONOS
CJ. CapitánAngelatsnúm. 7

Teléf.631607

PESCADOS
LACONCHA
Abiertode9,30a 13,30

yde 15.00a20,30

C/.delaMar,s/n.

Instituto de Belleza

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

corporales; Curas de celulitis;
Limpiezasdecutis

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

LLIBRERlA

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

ALFREDOLORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes — TelevisiónyVideo

Instalación de Antenas
JuntoHotelEIGuía. TeI. 633919-SOLLER

ROBA PER A INFANTS
SaLluna.65 - Telf.631121 - O71OOSÓLLER

CIRCULO SOLLERENSE
Societet 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.

Dülunsidissabtesde 18h. a 19,30h.

ASECRETARLA.

Restaurant

Monumento
COMUNICA ALS SEUS CLIENTS IAMICS QUE DES

DE EL 30 D1OCTUBRE FINS AL 16 DE DESEMBRE
ESTARÀ TANCAT PER REFORMES
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Futbol Juvenils

Pep Bernat, (C.F. Sóller) proclamat
"Millor Jugador de Ia Tercera Balear"

En el decurs d'un acte celebrat fa uns dies, el jugador del C.F.
Sóller Pep Bemat, porter titular, fou proclamat "Millor Jugador de
Tercera Divisió", en unes puntuacions organitzades per un rotatiu
de Ciutat. A Ia foto podem veure a Bernat rebent el trofeu de mans
del president del Mallorca, Miquel Contestí, i en presència del pre-

FútbolAleví

Sollerense, 3 - Consell, 1
Joan-Antoni

Alineació Caktentey, Mayol, M. Enseñat, P. Enseñat, Padilla,
Ros, Carbó, Bragués (Puig, Valcaneras, Casas i Martínez).

GoIs: Minut 2, 1-0, Carbó. Minut 38, 2-0, Vaücaneras. Minut 40,
3-0, Casas. Minut58,3-1, Joan-Josep.

Comentari: La superioritat dels sollerics es va manifestar durant tot
el partit, duent sempre el control del joc i produint infinitat d'oportuni-
tats per haver marcat més gols. Per Ia seva part el Consell es defensa
com bonament va poder, i tant sols hi ha a ressenyar Ia jugada del gd
del'honor,adosminutsdelfinal.

Tot l'equip del "Soflerense" va estar a un aR nivell, emperò hem de
resaKar laNDorde Miquel Enseñat, d'en Mayd i d'en Valcaneras.

Sollerense - Montaura, partK de molt d'interès - Un encontre de
signe casotò. Esperem que els nins no es confiin, i es pugui aconse-
guir Ia tercera victòria consecutiva. El partit es disputarà en el Camp
d'en Maiol, demà, dissabte.

sidentdel Consell Insular, Joan Verger.
Pep Bemat va voler celebrar aquest guardò, oferint divendres

passat a tots els seus companys, directiva i premsa, una "pà amb
oliada". Des de aquestes planes, donam l'enhorabona pública a un
esportista exemplar a dins i afora del terreny dejoc.

Sant Marçal, 3 - C.F. Sóller, 0
Joan-Antoni

Alineació: Pere, Juanjo, Carles, Pep, CoII, Victor, Guillem,
Mara,EnsenatiGerad.

GoIs: Minut 12, 1-0, Xisco, Minut 24, 2-0, Vicens. Minut 37,
3-0,Xisco.

Comentari: El Sant Marçal va empènyer molt, més Ia primera
part que Ia segona, ocasionant jugades de perill per Ia porteria
d'en Pere, que no poguè fer res per evitar els tres gols encai-
xats.

El segon temps el Sóller s'expulsà de damunt el domini
local, i presionà Ia porteria contrària, creant aigunes jugades de
mort de mèrit, fins i tot per haver escurçat el marcador.

Hem de destacar a totl'equip, per Ia lluita que hi posaren.
Novament es desplaçaran a fora els alevins del Sóller,

enfrontant-se a n'el C.D. Consell, equip que el passat dissabte
va perdre davant els de segon any.

C.F.Soller,1-Manacor,5

Superiorítatdel líder
Joan-Antoni

Alineació: Antoni, Suau,
Tovar, Celià, Raja, López,
Atienza, Bujosa, Comino,
Canneto, Domingo
(Joan-Antonii Vicenç).

GoIs: Minut 7, 0-1, Barto-
meu. Minut 10, 0-2, Andreu.
Minut 39, 0-3, Bartomeu.
Minut 56, 1-3, Carmelo de tir
de fora de l'area. Minut 20,
1-4, Andreu. Minut 35, 1-5,
Pere.

Comentari: Ia neta supe-
rioritat del líder Manacor va
ser determinant amb el joc i
marcador.

La primera part Ia varen
controlar els manacorins fent
un joc d'atac molt fluit, donant
mostres de ser un gran con-
junt tècnica y físicament. EIs
hem d'apuntar tres gols
abans d'arribar en el des-
cans.

En Ia continuació el C.F.
Sóller estirà un poc el seu joc i
es tregué de damunt el domi-
ni visitant, arribant amb més

claritat a al porteria contrària,
ocasionant d'aquesta manera
algunes jugades de perill,
poden escurçar distàncies en
el marcador, si s'hagués
concretat en els darrers
metres. Emperò aixó és el
fútbol, i amb una potencialitat
com Ia que té l'equip manaco-
ríésdifícilcombatre.

El Sóller demostrà, mal-
grat el resultat, moltes de
ganes, esperit de lluita i una
bona situació damunt el
camp. CaI oblidar-se prest
d'aquest resultat advers i
pensar ja en el vinent encon-
tre.

Alaal.lotsapuntuar
aBadia!

El pròxim partit el Sóller
jugarà dins els terrenys del
Badia, un equip molt similar al
nostre. Hem de tenir en
compte que després de les
bones actuacions, malgrat Ia
decepció del darrer diumen-
ge, es pot esperar que els
sollerics duguin algun punt
d'aquest desplaçament.

Campanet, 2 - Port de Sóller, 1
M.A.Feijóo

Campanet. Tugores, Juan Andrés, Cuart, Pons, Sanchez,
Morell,Cardell,Bujosa,ToniyBujosall.

Port de Sóller. CoII, Coca, Piza, Vázquez, Bort, Galindo,
Dazas, Torrens, Suau, Barceló y Ferrer.

ArMm: Sr. Roig Miralles de III División, además de malo,
casero. Mostró Ia tarjeta amarilla en dos ocasiones y roja a Tony
por los locales, en cuanto a los visitantes roja a Coca y Amarilla a
Galindo, PizáyVázquez.

Goles: Por el Campanet marcaron Cardell y Rossi, y por los
visitantes Galindo.

Comentario. El encuentro pudo haber sido incluso bueno
pues Io intentaron unos y otros pero un Sr. de negro se empeñó
en que no fuese así. Y ni supo ó quiso hacerto bien y terminó por
estropearlotodo.

El domingo se recibe al Sp. Sant Marçal y comenzará a las
10,30horas.

Audfl I C@DDOF0 Motor Palma

CaUe RosseUó y Cazador, 13
PALMA

C@OuOLT0 Motor Palma

->enSóUen
Vehículos Ocasión.

PlazaMercado
Telefonos:631762-631680

CHAPA Y PINTURA

TONI GUASP
C/. Cuadrado, 6

Teléfono 63 34 92 - SOLLER

Gelateria
C'AN PAU

GRANIZADOS
LECHEPREPARADA

Plaza Constitución

Pernal
fJ DROGUERÍA

deMiguelO.Bernat
C/.Palott,22.Tel.633842

PARAFACHADAS,
INDUSTHAS,

DECORAOONYMARNAS

• Procolor

PAPElESPINTADOS,
MOQUETAS,COUS,

HNCElERIA,INSECTICIDAS,
ARTICUiOSLIMPIEZA,

PRODUCTOSPARAMSCINAS,
ARTICUlOSPARAARTISTA,

PAlOU,22
TELEFONO 633842

SOLLER|Mollorca)

Luna, 12
TeL630447

SOLLER
(Mallorca)
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Futbollnfantil Ciclisme

Son Roca, 2 - C. F. Sóller, 3

Es va aconseguir
elprimertriompf!

Joan-Antoni

Alineació: Alcover,
Pomar, Ensenat, Marc,
Pedrero, Castillo, Arbo-
na, Sanmartín, Eugeni,
Castaner (Rodríguez),
Molino.

GoIs: Minut21, 0-1, Ar-
bona. Minut 35, 1-1, Miqui.
Minut 40, 2-1, Salvador.
Minut 55, 2-2, Molino. Minut
76,2-3,Molino.

Comentari: El Sóller
s'adjudicà Ia primera victò-
ria amb el que duem de lli-
ga, jugant mort bé, amb
morta agressivitat i amb
ordre.

En el principi de Ia pri-
mera part dominaren els
soMerics, emperò després
del gol de l'empat varen
passar a controlar, els seus
rivals, fins a Ia final de Ia
primera part, que acabà
amb avantatge local, per
dosgolsaun.

Després de sortir dels
vestidors els nois d'en Bes-

tard varen ésser generosos
amb el seu esforç i ataca-
ren constantment, aconse-
guint aquests dos gols d'en
Molino, que els va significar
haver donat Ia volta al partit
i adjudicar-se els dos
punts.

En el capítol de desta-
cats hem de ressenyar
l'extraordinària labor de tot
el grup, en especial Ia d'en
Molino, en Sanmartín i
n'Ensenyat.

DemaC.F.Sóller-
At.Balears

Després d'aquesta pri-
mera victòria es preveu un
futur esperançador cara a
vinentsencontres.

Per el que fa en el partit
de demà, per Ia qualitat de
l'equip adversari, no hi dub-
te de que serà un enfron-
tamentforcadifidl.

Esperem que el Sóller
tingui te sort suficient per
aconseguir Ia segona victò-
ria.

U.D. Sollerense, 5 - Son Roca, 1

Joan-Antoni

Alineació: Gregori, Seguí, Valls, Casellas, Ribas, Ale-
many, París, Josep-Llúis, Josep-Lluis, Padilla, Qukx>,
Moragues (Uuis, Arbona, Alfons i Zapata).

Gote: Minut 13, 1-0, PadiHa. Minut 17, 2 )̂, Josep-Uuís.
Minut 19, 3-0, Josep-Uuís. Minut 50, 3-1, Jofre. Minut 61,
4-1, Quico. M|nut75,5-11, Padilla.

Comentari: Després de l'empat assolit el passat dissabte
dins ei camp del Sant Jordi els jugadors del "Sollerense" aga-
faren mofta confiança amb ells mateixos, i a Ia darrera jorna-
da aconseguiren Ia primera victòria.

Totes les accions ofensives varen constituir un perill per
el porter del Son Roca At. Cada cop que s'apropaven els lo-
cals creaven una ocasió de gd, marcant els cinc, un darrera
l'attra.

El Son Roca Attétic va fer el que va poder. Es tancà dins
el seu camp i a penes va oferir perill per a Ia porteria solleri-
ca, tan sols una vegada, en que marcaren l'únic gd que va-
renfer.

Hem de resaRar l'exceUent tasca d'en Josep-LJuís, en
Padilla i en Moragues.

DemadSdterensesortiraafora,elseurivalseraP.D.NaTesa

Es una bona òcasió per treure-se el negatiu que tenen els
de Ia VaII de Sóller. Calmentalitzar-se i amb serietat intentar
aconseguir aquest punt.

Acopsdepedal

Cicloturisme - TriatIón - BiatIón
Mountain Bike - Sabies que...

PerJoan

Degut a acostar-nos aviat a
Ia "XIIIa BAIXADA A SOLLER",
prevista pel diumenge dia 26 de
novembre, hem cregut oportú
donar un parell d'idees damunt
com han d'éssei les autènti-
ques Bicidetes de Cicloturísme.

Dins Espanya no trobem
cap marca que fabriqui bicicle-
tes pel cicloturisme, si excep-
tuem Ia presa de pel de Ia BH
que, com deien els amics de
"Bielaloca", pretenen vendre bi-
cicletes als ddoturistes pel
simple fet de posar-lis uns co-
mandaments dobtes pels frens,
parafangs i portaequipatges,
sense afterar per res el quadre,
els plats ni els pinyons.

Les solucions són: fer-la
montar tu mateix a un taRer de
confiança, després de docu-
mentar-te i parlar amb algún
tècnic (els del Club Ciclista
soHeric estan a te teva disposi-
ció), tenint com a criteris bàsics,
entre altres, que el quadre pot
ésser un poc més llarg que el
de competició, que els pinyons
adequats són de 14 fins a 28 ó
32 dents, que són imprescindi-
btes tres plats (32-42-50 per
exempte) i que tes millors co-
bertessontesde28mm.

I si no et vote complicar mort
Ia vida, el milbr seria comprar-te
una bicicleta de cicloturisme
estrangera, que estan bastant
bé de preu i venen completes,
a punt de sortir a pedalar, per
exemple una Peugeot, una
MBK...

El 'TriaHon" esport olímpic
enel96

Juan Antonto Samaranch,
Preident del COI, ja l'ha confir-
mat. El Triattón" serà olímpic en
el 96. Nto s'ha arribat a temps
per Barcetona-92, emperó sl a
tes vinents dímpiades a tes que
els triatietes entraran per les
portesgrosses. Enhorabona!

Per cert no fa massa dates
Ia metge alemanya Sigrid Funk,
especialista en dietètica, proli-
faxi i medicina esportiva, afir-
mava públicament que Ia com-
binació de Ia natació, el ciclisme
i l'atletisme, amb o sense ànim

LM^fcyT<*TetMny>MnenlrrtMnbtoft*dto*tonortraVdl

competitiu, és el millor per evi-
tar mateKies muscuters, pro-
blemes amb els lligaments e
inflamacions de tes articula-
cions o de tes capes de recu-
brimentdeteossos.

QuééselBiatión?

El Biattón és el germà bord
deITnattón.

Una especialitat que es
practica durant l'hivem, en que
l'aigua és massa freda per fer-hi
competicions.

Te bastanta aceptació ja
que serveix de preparació pels
triatJetes, i ofereix a més Ia pos-
sibilitat de partipar-hi a
n'aquells que no dominen mort
bélanatació.

EI"MountainBike"
un 6sport amb forca

El "Mountain Bike" o ciclisme
de muntanya ha entrat dins Ia
nostra nactó amb üna força im-
parabte, com el triatlón o el
windsurf.

Són nombrosos els ciclistes
professionals que l'han adoptat
-entre artres exercicis- com a
preparació hivernal.

Són també motts els ciclotu-
ristes que ja han abandonat te
carretera, i els finals de setma-
na sorten cap a te muntanya a
on no existeix el perill des cot-
xes, dels camions... no s'han de

respirar els seus gasos... i es
compte amb el retexant sitenci
del camp, amb el cant dels
oceHs...

A te nostra Ciutat, des de fa
uns dos anys, existeix i funcio-
na un d'aquests grups, integrat
dins el Qub Ciclista TDefensora
Solterense". Si estas interessat
per les seves activitats, o vote
participar a alguna de tes seves
proves, posa't en contacte amb
qualsevol dels seus directius.

Sabiesque..,?

-Pujar, dins ciclisme, no
sempre vd dir "escalar". Dins el
pilot aquest terme s'empra mort
per mencionar que s'ha d'avan-
çarcapenelcapdelgrup.

-Una tatxa en ciclisme pot
ésser un port de muntanya.

-j3ue una pèrdua d'aigua
del 4% ddcos és igual a una
disminució del 50% de Ia capa-
citatal'esforç.

-Que d'uña manera general
una persona normal perd 2'5 li-
tres de lk|uid per dia, \ que amb
una alimentació equilibrada
n'aporta aproximadament un li-
tre...

-El cafè fa perdre per l'orina
potassi i augmenta tes pulsa-
cions.

,-Que els nivells per donar
positiu a un controlantidoping
varien de persona a persona, ja
que Ia metaboNtzacio és dife-

rent a cada un, influint a més
altres factors com el clima, el
suarJ'alimentació...

-Fins a Ia pubertat les dife-
rències de consum d'oxigen
entre els dos sexes són míni-
mes. Després d'aquesta aug-
menta fins a un 25% més en els
al.lots que en les nines.

-Agafar Ia "pàjara" en ter-
mes esportius significa agafar
undesfalliment.

-Que el desenvolupament
en ciclisme es calcula dividint
les dents del plat per les dents
del pinyó i murtipHcant-lo pel re-
surtat de murtiplicar el diàmetre
delarodaper3'1416.

-Que els al.lots de 8 a 10
anys soten tenir una mrtjana de
90 pulsacions, mentres que una
persona normal en sol tenir da-
munt unes 72, aproximada-
ment. I que l'entrenament pro-
gressiu tes fadisminuir.

^3ue el final del creixement
vertebral està situat entre els 24
iels25anys.

-Que Ia calor destrueix te Vi-
tamina C i que prenguent grans
quantitats d'aquesta no aug-
mentaràs el teu rendiment, Ja
que no hi ha cap relació directe
dosis-efecte i al no emmagat-
zemar-se dins l'organisme
s'eliminaambelpixat.

-Ja no hi ha por a tes fora-
dades amb Ia nova cambra
d'aire "Sup'air Làtex" dissenya-
da pen Robert Boulain, fabrica-
da amb una mescte de cautxú
pur, el làtex, que com a carac-
téristiques principals té l'elasti-
citat, Ia flexibilitat i Ia seva gran
resistència a les rompudes. Si
alguna cosa aconsegueix tra-
vessar Ia coberta, Ia cambra
s'adapta a Ia forma de Ia punta,
sense ésser travessada, evi-
tant-se en Ia majoria de casos Ia
tan temuda foradada.

-La millor manera de pendre
vitamines indubtabtement és en
el seu estat natural. Emperò tes
begudes alcohòliques en des-
trueixen una quantitat impor-
tant, especialment de A i B. Així
com els texants que a més
d'eliminar de l'organisme impor-
tants quantitats de calci i fòsfor,
fan igua) amb tes vitamines A,
D, E i K. Així també l'aigua amb
clor pot destruir tes vitamines
CiE.

<4isi Pbv
9\ FUSERlA
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Kl )L'acte de més gran humilitat es obrar. Obrar és
serhumil, serutil...Abstenir-sed'obrarsignifica,
freqüentment, sersuperb..."

CLUBCICLISTA
"DEFENSORA SOLLERENSE"

SEMPREENDAVANT!

UNA VEGADAMESVOLEMAGRAlRPUBLlCAMENT:

EL PATROCINI DE CURSES A:
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AJUNTAMENT DE SOLLER
HOTELEDEN

LA COLLABORACIO DE:
-G.A.C. (GRUPD1AJUDACIUTADANA)
-CREUROJADESOLLER
-TRANSPORTS CATERINA SASTRE
-AIGUAFONTDESTEIX
-POUCIA MUNICIPAL DE SOLLER
-GUARDIA CML DE SOLLER
-POUCKDETRANSTT
-EQUIPSDESOJERONI
-SECCIO ATLETISME DEL "CIRCULO SOLLERENSE"
-RESTAURANT CA1N PEDRO (Valldemossa)
-DISCOTECA "EL PATIO"
-RESTAURANT ES CANYIS
-HOTELEDEN
-JOAN-ANTONICASTANER
-SOCIETAT "DEFENSORA SOLLERENSE"
-AMK3SDELC.C.D.S.

EL PATROCINI DE TROFEUS A:
-AJUNTAMENT DE SOLLER
-FEDERACIO TERRITORIAL BALEAR DE CICUSME
-CADISTIL
-VIAJESSOLLER
-ESTANCDEPLACA
-TALLER FRANCESC VMAS
-JOYERIAESTELA
-RELOJERIA SOLLERENSE
-ESPORTSMARTIN
-FOTODEYA
-PANADERIAI PASTISSERIA FRAU
-ESTABLECIMIENTOS RULLAN
-CRISTALERIAOUVER
-BERNAT PORT, S.A. - FERRETERIA I EFECTES NAVALS
-FORNDESPORT
-RESTAURANT MARISOL
-RESTAURANT MARIVENT
-DISCOTECA ALTAMAR - CGNSEGUR
-BARVICENTE
-RESTAURANT SA FONT
-ESPORTSLAZO

EL PATROCINI DE PREMIS A:
-AJUNTAMENT DE SOLLER
-CONSELL INSULAR DE MALLORCA
-HOTELEDEN
-HOSTAL ES PORT - MONTiMAR, S.A.
-HOTELGENEROSO
-HOTELSOLLER
-HOTELMARINA
-ATALAYA-CLUB
-U.G.T.
-TALLERSTOFOLMARTI
-AGENOA VILLALONGA
-BETACAR,S.A.
-MUEBLESCASTANER1 S.A.
-CONSTRUCCX)NESSUAU, S.A.
-TINTORERIAFORT
-HOTELPORTSOLLER
-HOTELESPLENDIDO
-HOTELMARBELL
-HOTELCOSTABRAVA
-MATALASSERA CA1N OUVER
-AUTOSLLASER

LA COL·LABORACIÓ DE:
-GERMANS PALOU FRAU, S.A. - AGENCK RENAULT
-GIMNAS ESPORT CLUB

-OPTICASOLLER
-RESTAURANT SOLISOMBRA
-BARBONVI
-FERRETERIACA1NBIBI
-CA1NTONIREK
-IMPREMTA CALATAYUD
-FLORISTERIASONIA
-PASTISSERK MARROIG
-SUUAR,S.A.
-GARATGE J. COLOM - FIAT/LANCIA
-AGENCIAFONTANET
-PASTISSERKCA1NPEPXIMTAMBORA
-BESTARDSPORT
-ANTONIALEMNAY BERNAT
-ASSEGURANCES LLORET
-BARCA1SSIQUIER
-HOTELLOSGERANIOS
-HOTELBRISAS
-JOSE-LUISLLABRES
-CA'NSOLER,S.A.
-RESTAURANTCAMPOSOL
-AUTOSERVICIO GELABERT
-DROGUERIA MIQUEL BERNAT
-BELLPUNT

Pedalem, oblidem les nostres
cabòries, retrobem Ia forma, Ia

nostrajoiadeviure.
Tothom pot pedalar pels camins de

lasalut.
(Josep Carreras iCostajussà)

-BARCENTRAL
-BARESPANA
-COLMADOLALUNA
-CARNISSERK CA1N LAU
-GENTMENUDA
-INSTALLACIONS ELÈCTRIQUES BARTOMEU POMAR
-BAR CIRCULO SOLLERENSE
-BARNADAL
-BARCA1NMACIA
-GARATGEARBONA
-EMBOTTTS AGUILO, S:A: - SOBRASSADA "LA LUNA"
-CAFETERK CA1N MKXJELET
-ANTK3UrTATSANTONDESACOMA
-RESTAURANT EL PESCADOR
-BARMONACO
-HOTELLADAN
-FUSTERK MATEU CIFRE
-RESTAURANTSATEULERA
-WIMR
-DISTRIBUCKDNS MONSERRAT
-BARESCANTO
-SUPERMERCADO EL PUERTO
-NICOLASDIEZ
-RESTAURANT SA LLOTJA DES PEIX
-TOLOiKETTY
-TENDALAPLAYA
-CA1N CAPO - TRANSPORTS i MATERKLS DE

CONSTRUCaO
-MUEBLESNAVARRO
-PASTISSERK BARTOMEU TRIAS
-FOTOBRASIL

-RESTAURANT CA1NJAUME
-PLANXISTERIAANTONIGUASP
-PASTISSERIA "LA LARENA"
-TINTER
-FOTOPCA
-BARESFIRO
-SASTRERIA CASTANER
-CA1SSARRIER
-FARMACIA GUILLEM ALCOVER
-ESTANC CARRER DE SA LLUNA
-CARNISSERIA ANTONI TORRENS
-JOANAMORANTA
-SOUVENIRSJUMA
-BARNAUTILUS
-SUPERALDE
-TENDATOLO
-ALFAJET-RENTACAR
-FLORISTERIAPARADIS
-BARLASPALMERAS
-RESTAURANTGEMINIS
-BARLAUNION
-BARTURISMO
-TASEL.LOSABATES
-ANA1SBOUTIQUE
-JOANiVIDANA
-LESGOURMETS
-BAGATEL.LES
-CARNISSERKCA1NREI
-FARMACIATORRENS
-BANUSANTIGUITATS
-FINQUESCABOT
-CARNISSERKAGUILO
-TENDALASIRENA
-CAFETERKALEMANA
-HOTELMIRAMAR
-RESTAURANTSASINK
-BARBERA
-BARMIGUEL
-RODRK30ZAMORA
-ESTANCDESPORT
-RECREAUnUSTRUI
-RESTAURANTELRRATA
-SANDALSHOP
-TENDAMARISOL
-SIURELL
-ANTONKMAS
-BONGUST
-ANNA i ANTONIA LLANERAS
-STYL
-KIOSKOLORENTE
-BARROMPEOLAS
-CHACHI
-RESTAURANT CA1SCARRETER
-BARESTRAVES
-TENDAPERLAS
-TENDAZEUS
-BARPEPE
-SOUVENIRSMAKAT1S
-TENDABUADES
-LAMALLORQUINA
-CASAPOMAR
-BARMADRID
-MOBLESMORA
-CASACASTANER
-CA1NMORADESVI
-BODEGALALUNA
-SUPERFRAU
-SULKRPORT
-CAFETERKDEYA
-TIENDALUAN
-ULTRAMARINOS BISBAL
-BARNAUnC

A TOTSEL NOSTRE MES SENTIT AGRAÏMENT!
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ANUNCIS CLASSIFICATS

PffiLCONFECCION
AMEDH)A

TOT-PELL
BAJOSEDENPARK

07108
PUERTODESOLLER

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

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rús-
tica o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats
Antoni de Sa Coma
(Jeroni Bisbal). Carrer
del Vicari Pastor, 8.
Teléfonos 63.08.65 i
63.07.68.

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.

DE PARTICULAR A
PARTICULAR. Se vende
Apartamento Dúplex,
interiores complemen-
tamente nuevos. Puerto
de Sóller. TeI. 63.25.79.
Precio: 8 millones.

SE TRASPASA LOCAL

COMERCIAL "CAN
ALTES". Informes FIN-
CAS CABOT. TeI.
63.38.43.

FAMILIA DE MADRID
con casa en Deià, busca
chica para estancia en
Madrid y frecuentes
estancias en Deià. Lla-
mar 91-262.45.72. Horas
comidas.Tel.63.14.38.

SE VENDE habitación
de matrimonio comple-
ta. Informes: 63.13.48.

SE VENDE UN PISO de 2
habitaciones. Teléfono:
63.30.88.

EXTRAVIADA PULSERA
DE ORO DE CIRCONI-
TAS en las inmediacio-
nes del Convento o del
Hotel Espléndido. Se
gratificará devolución.
Teléfono: 63.07.53.

SE BUSCA, SEÑORA O
MATRIMONIO para
cuidar anciano en el
Puerto de Sóller en
régimen interno. TeI.
23.00.33045.89.83:

SA DONAN CLASSES
DE REPAS fins a cuart
d'EGB. 2000 Ptes. mes.
TeI. 63.01.72. Telefonar a
partir de les 9 del ves-
pre.

Veupopular

Creu que Ia ciutat de Sóller está
preparada per rebre el túnel?
JAUME QUEROL FREIXAS.
Pescador

-No. ens tromarem totalment
colapsats en tots ete sentits.
Solucions?, difícils. La
infraestructura de Sóller no
permet miracles, quan per
exemple, Ia majoria de car-
rers són sumament estrets.
La única solució, una decici-
da tasca en Ia construcció de
nous aparcaments públics. Si
no es fa ara, Io més probable
és que llavors quedem lite-
ralment immobilitzats.

BERNARDI CEUA COLOM.
Funcionari.

-De moment, no estam pre-
parats. Ni infraestructura
sanitària, ni vial. El port està
fet un desastre, de cada any
hi ha més brutícia. EIs preu
dels terrenys es desmadra-
ran, i arribarà l'inevitable
desequilibri comercial, en
clar perjudici del treballador,
que no podrà comprar res.
En l'aspecte positiu, i pariant
en teoria, sembla que hi pot
haver més feina a Ia VaII de
Sóller. De tots, Ja ho veurem!

SEBASTlANA MASSANET
BORRÀS.
RecepcionistaHotel

-Ho he de dir, en principi,
que sempre he estat en
contra del túnel, perquè pre-
cisament Sóller no està en
absolut preparat cara a les
per a mí, funestes conse-
qüències que l'obra en sí
comportarà. Aquí caldrà unà,

1L
mott seriosa revisió del pla
urbanístic, que actualment
presenta unes evidents lla-
cunes. Lo cert és que, de
moment, s'està cumplint tot
el que preveia el grup
"Col·lectiu anti-túnel", quan
els "Amigos del túnel" els
deien catastrofistes. Per
desgràcia, els fets estan
donant Ia raó als primers.

LLUC GARCIA SOCIES.
Empleat

-Evidentement no està pre-
parat el poble de Sóller. Es
de sentit comú que si ara
mateix hi ha uns problemes
greus, després es multiplica-
ran. Es del tot imprescindi-
ble, una detallada revisió del
pla urbanístic, a fi d'intentar
aturar les més que segures
temptacions especulatives
que s'apropen, encara que Ia
veritat és que no tenc gaire
esperances. De tots modos
hagués estat molt pitjor si el
túnel s'haguès estat molt pit-
jor si el túnel s'hagués cons-
truit en els primers intents,
erafavintanys.

633456

• Aquesta setmana hem rebut una cridada per telèfon
d'una senyora molt indignada que adverteix "que Ia persona
o persones que fan desaparèixer els moixos i les moixes de
Ia zona d'Es Través, en el Port de Sóller, els deixin en pau,
que els pobres animalets no els han fet res". TaI com es
desprèn de les paraules d'aquesta comunicant, hi ha qual-
que veí de per aquells indrets que no té gaire afecció pels fe-
lins domèstics, i han adoptat un sistema infalible per fer-los
desaparèixer. Mentre no sigui qualque restaurant que doni
gatperllebre...!

• EIs veïns d'aquella zona del Port han estat molt feners
amb el telèfon aquesta setmana. Ens crida un altra veí d'Es
Través i es queixa de que no pot veure Ia primera cadena de
televisió des de ca-seva, i que en Ia mateixa situació es tro-
ben els qui viuen entre el Drugstore i l'Hotel Esplèndid. Se-
gons el nostre comunicant, els tècnics donen Ia culpa a Ia
nova torre que s'ha instal·lat a Alfàbia i que encara no ha en-
trat en funcionament. Sigui així com sigui, els véíns d'Es Tra-
vés no saben on acudir, i esperen que qualcú els doni una
solució. I és que avui en dia, Ia televisió es quasi tan impor-
tantcomelmenjar,sobretotal'hivem...

• Es Ia vegada que fa deu o dotze que ens ho fa saber.
EIs veïns del carrer Fortuny tenen un mal viure amb Ia famo-
sa grua que un constructor té instal·lada des de fa anys da-
munt l'acera. Ara sembla que els fematers no poden entrar
en el carrer perquè el camió no passa entre Ia grua i els ar-
bres de l'aKra banda de carrer. En conseqüència, o bé els
obrers que fan Ia recollida han de passar a peu, o bé els veï-
nats han de baixar les bosses fins al carrer de Sant Jaume.
En qualsevol dels casos, una de les madones d'aquell carrer
ha de netejar cada dia el cantó "perquè put i fa oi" Vertade-
rament el tema clama justícia: mentre a qualque espavilat no
se Ii ocorri tallar els arbres perquè pugui passar el camió, tot
anirà bé... De més verdesn'han madurat!

• Un dels regants de Ia font de s'Olla de Ia zona de
l'Horta surt aquesta setmana en defensa de Ia feina que ha
fet durant tot l'estiu el siquier d'aquella font: "Mentre hi ha
hagut siquier, /es aigües han estat netes com un vidre; però
des de principis del mes d'octubre, e/s veins colindants amb
Ia siquia hi tomen tirar brutor, fems, lteixivada i aHres inmun-
dfàes". Aquest regant opina que això és una vergonya i que
demostra Ia manca de civisme i d'educació d'aquestes per-
sones.

Molta paUa i poc bessò
Es Pagés

Tots els partits polítics reparteixen coses

Si, és així. EIs partits polítics més pobres reparteixen
moltes promeses -amb tota Ia bona intenció-; els més
rics en qüestió de "duros" reparteixen regles pels esnpan-
yolets que hem d'anar a votar el proper diumenge. Per
exemple, el P.S.O.E. dóna caramels -per cert deuen ser
barats perquè no són menjadors-, bolígrafs que evident-
ment escriuen en "ROJO", aferratines i, que jo sàpiga, res
més. Ja que el tema està de moda i el P.S.M. sempre vet-
lla per Ia seguretat del ciutadà i voltes per Ia bellesa de
l'entorn paisatgístic... Per prevenir allò del SIDA, el poble
diu que, han comanat una importat tirada de "PRESER-
VATIVOS" impresos amb el seu anagrama i aquest "slo-
gan":ANEMSEGURSAMBTOTIPERTOT.

MoIt bé al.lots, nort bé. Ja tenia raó el Batle quan, fa
poc, deia que éreu els que havíe resultat ser els millors i
més intel.ligents. Que Déu ens guard ca nostra i el veinat
demésprop.

Sembla mentida que...

-El mirall de sa Figuera estigui romput fa molt de
temps I no s'hagin preocupat de arreglar-lo.

-N'Antoni. Vallcaneras dugués, al MITIN del PSOE,
una aferratina al costat esquerre que deia "VOTA
P.S.O.E.". Podria tenir també intencions de canviar de par-
tit?

-Que un destacat membre del P.S.O.E. explicàs, da-
vant gent, a un designat per estar a una taula electoral,
com ho havia de fer per "escabullirse".

-Que a n'el Director de Ia "Veu de Sóller", Ii mossegàs
un cà i encara sigui viu. El Director, és clart

-Que en Colau Generós i altres, ara Ja no estiguin
d'acord amb el túnel i abans fessin tanta renou. Es rar ai-
xò.

-Que aquí a on s'ha començat el túnel solament hi ha
un camió i una palera que fan feina. Res més. No frisen
gaire...

-Que les eleccions es facin en Diumenge i no en dia
feiner. Es rar això! Ens volen fer feina aquests reputes.

"GEFICSA"
ASESORlA FISCAL Y CONTABLE

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

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

Seguros Sociales.

POSTRES

JVÍarroig
PASTISSERA

Carrerde Ia Rosa, 3 (Sóller) - TeI. 63 Ì 973

FRUTS SECS
PatetiUa, golosinasy toda clase de

frutossecos
CalleLluna,68

PANADERÍA yPASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 63 0 Ì 32

SantJaum0,7— Telefono63 ¡286
FABRICA: llleta, 48-Ca'n Tabalet- TeI. 630651

HERMANOS BERNAT
SERVICIO OPEL

C/, Reverendo Miguel
Rosselló, n.° 3
Tel.63 1255
Sóller

M A D I E L A
Les ofrece los nuevos

modelos Otofto-Invierno
Zapatos Señora, CabaUero y Niños

Chaquetas, Bolsos, etc.

Jaime Torrens, n'3-Tel. 63 Ì765
PUERTOSOLLER

RESTAURANT SA COVA
MENU ECONOMIC; OIFERENT CADA DIA

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

VESPRESAPARTIRDELES 19'00h.
TOTS'HIVERN

TANCAT ELS DIMECRES
Telefono639189C/. FelipeBauza,3-DeialMallorca>

Cafctcna

Drugstore
PianoBar

Es Través. Telefono631392-PORTDESOLLER
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Folklore Serveis Mùsico

"Sa Nostra" donà un milió
de pessetes per Ia Mostra

Redacció

D. Miguel Rosselló, Cap
de Zona Nord de Ia mencio-
nada caixa, en presència de
D. Bartolomé Mora, Delegat
de l'entitat a l'oficina de

Sóller, fa entrega a D. Juan
Puigserver, President de Ia
Mostra Internacional Folklòri-
ca, Ia quantitat de un milió de
pessetes, import de Ia sub-
venció aprovada per a min-
var el dèficit acumulat a edi-
cions anteriors de Ia Mostra.

Excursions apeu

Alguns marxaires no pogueren
superar el Pas de na Cordellina

Redacció

Un total de 54 persones de
diversos indrets de Mallorca
es donaren cita dilluns passat
a Ia Plaça Constitució, per tal
de participar en l'excurstó que
el grup Estol Vidalba organit-
za cada quinze dies. Alguns
baixaren en tramvia fins al
Port, i d'attres esperaren els
convidats procedents de Uuc
i de Ciutat al monument de
l'Horta, i baixaren en cotxe.

L'excursió pròpiament dita
començà al Port, amb l'ascen-
sió cap al Penyal Bemat i
s'llleta.

El Pas de na Cordellina
que comunica amb Ia finca de
Bàlitx fou un obstacle impos-
sible de superar per alguns
dels participants en Ia cami-
nada, que hagueren de tornar
pel mateix camí d 'anada.

La resta seguí cap a Ia

Tanca dels Bous i el SaH de
Bàtttx

Després d'haver dinat a Ia
font del Satt, Ia tomada a
Sóller fou una passejada.

L'Avenc de Son Pou

PeI proper diumenge dia
29 d'octubre, dia d'eleccions,
el grup que dirigeix Jesús
Martin té prevista una excur-
sió a l'Avenc de Son Pou, en
el terme de Santa Maria del
Camí. La sortida es farà a les
vuit del matí de Ia Plaça Cons-
titució per anar en cotxe fins a
Orient, on s'incorporarà el guia
de Ia marxa i un grup proce-
dent de Felanitx. Des d'Orient
a peu cap al Torrent de
Coa-negra i l'Avenc de Son
Pou.

La tornada segurament se-
rà pel mateix camí, i s'arribarà
a Sóller amb antelació sufi-
cient per poder anar a votar.

El subministrament elèctric de Sóller està garantit

La companyia "El Gas, S.A." instal.la
una segona línia d'alta tensió

PlàcidPérez

Ha començat aquestes da-
rreres setmanes Ia instal.lació
de Ia segona línia d'arta tensió
que unirà Ia subestació elèctri-
ca de Bunyola i l'antiga fàbrica
del gas de Ia nostra ciutat.
Aquesta instal.lació vendrà a
complementar Ia primera línia,
propietat de Ia companyia "El
Gas, S.A.", establerta entre
Bunyola i Sóllerl'any 1969.

Amb aquesta nova línia, Ia
companyia elèctrica pretén fer
front a Ia demanda de potència
que es produïrà previsiblement
en el Port a causa de l'incre-
ment del volum de Ia construc-
ció com a conseqüència de

Escolo de Margers

l'oberturadeltúnel.
Al mateix temps, "El Gas,

S.A." podrà garantir en el futur
el subministrament de fluïd
elèctric, Ja que a les dues línies
d'alta tensió de les quals dispo-
sarà en propietat, cal afegir-hi
l'altra línia de GESA que acaba
apropdeCanJoi.

La nova línia que s'està ins-
tal.lant tendrà una longitud
aproximada de 11.300 m. i
consta de tres cables de 145
mm2. de secció i 30.000 volts
d'ai1lament, que suportaran una
tensiode15.000volts.

La línia podrà subministrar
una potència de 2.500 Kwats, i
es col.locarà en les mateixes
torres metàl.liques actualment
existents en el CoII de Sóller, a

Ia banda del Teix. D'aquesta
manera, Ia companyia submi-
nistradora podrà comptar amb
un màxim aproximat de 7.000
Kwats de potència, amb els
quals proporcionarà corrent a
gran part dels municipis de
Sóller i Fornalutx.

Les obres d'instal.lació les
realitzarà Ia divisió valenciana
de l'empresa nacional ELEC-
NOR, i es preveu que, per mo-
tius tècnics, es realitzin en dues
otresfeses.

La primera es perllongarà
fins el mes de desembre, i
després les obres s'aturaran
fins els mesos de març o abril, a
causa del major consum elèc-
tric que es produeix al llarg dels
mesosd'hivern.

El CIM adquirirà ei solar on està ubicada PEscola
p.p.

Avui mateix s'havia de
celebrar en el Consell lnsular
de Mallorca una reunió de Ia
Comissió Informativa corres-
ponent que havia de debatre
Ia proposta ti'adquisició del

solar de l'antiga bloquera del
carrer de les Animes, on està
situada, des de fa uns anys,
l'Escola de Margers de
Mallorca. En cas d'apro-
var-se Ia proposta, el Consell
Insular passarà a ser el pro-
pietari d'aquells terrenys,
que fins a hores d'ara només

els usufructuava en règim de
lloguer.

La compra d'aquest solar
seria el final de les especula-
cions sobre el Mur de l'Es-
cola de Margers de Mallorca,
i Ia confirmació de que Ia se-
va seu queda definitivament
esfab/ertaalanostraciutat.

Dema,concert
deflauta
i piano

M.l.

Aquest mes d'octubre,
JJMM de Sóller, comenXXXa
l'activitat musical d'aquesta
tardor. Es tracta d'un con-
cert de joves intèrprets de
Joventuts Musicals, que fan
una gira per totes les locali-
tats on hi ha l'associació.
Aquesta entitat patrocina
aquests concerts (i també el
viatge i l'estància) per així
promocionar els joves estu-
diants que volen dedicar-se
almónartístic.

El concert serà un dúo
de flauta i plano a càrrec de
PaWo Sagredo t Jesús Ami-
go, els quals foran quatre
concerts a l'Illa de Mallorca:
Palma, Inca, Capdepera i
Sóller. Aquests concertistes
estaran tot el dissabte a
Sóller. Faran un assaig previ
per provar el piano i el local,
i passaran el dia amb els jo-
ves components de Joven-
tuts musicals de Ia nostra
vall.

El concert sera a Can
Dulce, demà dissabte 28, a
les 7 de l'horabaixa. L'entra-
da serà gratuita, a causa de
que e fa en Ia sala d'actes
del local de \'Associació
Sollerica de Cultura Popular i
Ia majoria de Ia gent assis-
tent als concerts són socis
d'una o attra associació
(A.S.C.P.oJ.J.M.M.).

CreuRoja

Cursetde
muntanyisme

El Grup Excursionista
de Ia Creu Roja de Sóller,
actualment amb sis volun-
taris, prepara un curset de
muntanyisme d'una dura-
ció de tres setmanes, sis
sessions de teoria i pràcti-
ques. Aquest curset es
desenvoluparà en el local
del Carrer des Vent i es fa-
ran unes sortides per les
nostres muntanyes.
Aquesta experiència pot
interessar als joves solte-
rics d'ambdos sexes per-
què es podrà obtenir el tí-
tol de socorrista de mun-
tanya. La nova i vella activi-
tat muntanyenca té cada
dia més importància i pre-
sumiblement augmentarà
a Sóller, lloc frontera de
l'àrea natural, encara sen-
se destrossar. EIs interes-
sats ja es poden posar en
contacte amb Antoni Serra
Arbona, responsable del
grup.

Karate

Jaume Casasnovas

El Club Sóller-Sagrados Corazones en el
Campeonato para juveniles y cadetes en Calvià

Los miembros del Karate Club Sóller - Sagrados
Corazones-, tomaron parte en el campeonato cele-
brado en el Pdideportivo de Calvià. En Ia prueba pa-
ra juveniles y cadetes masculinos y femeninos parti-
ciparon los siguientes Karatecas:

Kumite Masculino: Vicente Olivares. Aunque
siendo derrotado por una demostrada falta de vete-
ranía, se te notó una insuperable preparación física y
una excepcional técnica.

Kumite Femenino: Florentina Torrens. También al
igual que el concursante masculino, sufrió Ia derrota
por una clara falta de experiencia y entrar en el
combate con poco nervio pero si con buena técnica.

Cabe señalar que estos dos Karatecas, el próxi-
mo año, optaran por Ia obtención del CINTURON
NEGRO.

Kata Juvenil: Carolina Marquet. Quedó clasifica-
da en cuarto lugar, demostrando ser una futura pro-
mesa.

El Club Karate Sóller, tomará parte el próximo día
25 de Noviembre en el campeonato Balear júnior
masculino y femenino, conducidos por su profesor,
el solleric Jean Michel Sebastián, cinturón negro de
karate primer DAN. Dicho campeonato se celebrará
en el Polideportivo de Calvià.
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Exposicióivendo:
Cl. Rdo. Miquel Rosselló

L1HORTA

Muntatje i servic! tècnic

d'or i d'argent

^ ClàSSic LIQUIDACIÓ
JOIERIA

COMUNICAM ALS NOSTRES CLIENTS I PÚBLIC EN GENERAL
LA LIQUIDACIÓ DE TOT EL GÈNERE DE LA BOTIGA

PER AIXÍ PODER DEDICAR MES ATENCIO
EN EL TALLER ALS SERVEIS DE COMPOSTURA,

RESTAURACIÓ, ETC.
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