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juntament Demà, concentració a Plaça

EIPSMconsideraartamentpositivalatascarealrtzadaperJoan
Castanyer

El PSM realitza un nou canvi
deRegidor

Redacció

Joan Castanyer, regidor i
Drtaveu de Ia candidatura del
SM-EN, presentà Ia seva di-
iissio del seu càrrec el dilluns
'aquesta mateixa setmana,
n Ia carta de renúncia, amb
aràcter irrevocable, el fins ara
gidor al.legà "motius perso-
als i Ia manca de suport i de
onfiança per part de l'Agru-
•ació del PSM a Sóller". Joan
lastanyer, historiador i univer-
itari, ha exercit el càrrec
?enys de quatre mesos, des
e que s'incorporà al Consisto-
a mitjan juliol, en substitució

'Andreu Pons.
Membres d'aquesta Agru-

ació han comentat al nostre

Setmanari que consideren al-
tament positiva Ia tasca realit-
zada per Castanyer al llarg
dels quatre mesos, i lamenten
que s'hagi produ'ft aquesta di-
missió "fomentada -«ns digue-
ren- per un simple malentès
dedarrerahora".

Substitució

D'attra banda, l'Agrupació
del PSM va decidir, una vega-
da coneguda Ia notícia, que
ocupàs el lloc vacant de regi-
dor el següent membre de Ia
candidatura. El substitut serà
Plàcid Pérez i Pastor, també
historiador i universitari, que
ocupà el cinquè lloc en Ia llista
del PSM a les darreres elec-
cions municipals.

S'organitza l'oposició popular al Port Esportiu
Redacció

En una reunió convoca-
da informalment, es reuniren
més de seixanta persones
que es definiren clarament
en contra del projecte de
Port Esportiu presentat a Ia
premsa Ia setmana passa-
da. Entre els presents s'hi
torbava el batle i altres regi-
dors, que intervengueren
sempre a títol individual.

El grup posà ben clara Ia
idea d'acceptar sols un Port
Esportiu ubicat en el lloc
que ara ocupa el Destaca-
ment Naval. Argumentaren
que era el millor lloc, el que
està més a recés, el que
afectaria menys al Port de
Sóller i que, a més, ocuparia
un lloc que en aquests mo-
ments està infrautilitzat.

Mesures de pressió

Es proposaren tota una
sèrie de mesures de pressió
per aconseguir que s'aturàs
el projecte: mesures popu-
lars, al carrer, i mesures le-
gals.

Entre les primeres sorgí
Ia idea de preparar una gran
manifestació, tancades,
escrits, penjada de pancar-
tes i cartells... Entre les me-
sures legals, s'optà per

Perspectiva ideal del Port esportiu que es projecta a ta zona d'Es Través.

fer-ne algunes de senzilles,
que servissin per seguir Ia
gestió que altres grups polí-
tics o socials ja havien co-
mençat.

Dema,concentracio

També es proposà i
aprovà demanar a tots els
partits polítics que es defi-
nissin públicament sobre
aquest projecte, a fi de tenir

present quina serà Ia postu-
ra del consistori a l'hora d'in-
formar sobre el tema.

Les primeres accions
que emprendrà aquest
col.lectiu començaran demà
mateix: una concentració a
les onze del matí davant
l'Ajuntament, on els partici-
pants pintaran pancartes
que després seran penjades
a llocs estratègics de Sóller i
delPort.

A Ia vegada, es farà una
recollida de firmes, aprofi-
tant l'afluència de gent i, qui
dugui pa a butxaca, berena-
rà.

Seguiran a aquesta una
sèrie de mesures de pres-
sió, que està organitzant
una comissió de set perso-
nes que s'oferiren voluntà-
riament per aquesta tasca, i
que culminaran amb un
gran acfepopular.

S'aprovà sol.licitar l'ús civil
d'alguns terrenys del Destacament Naval

Redacció

El PSM de Sóller, presentà
una moció d'urgència en Ia
qual es demanava que es co-
mençàs d'una vegada, Ja, l'ex-
pedient i gestions per sol.licitar
l'utilització civil dels terrenys,
edificis i molls que ara ocupa el
Destacament Naval en el Port

de Sóller. L'escrit especificava
que poder utilitzar aquests es-
pais serviria per solucionar els
problemes d'amarraments du-
rant l'estiu per poder oferir més
moll a les barques dels pesca-
dors i per instal·lar els serveis
necessaris.

Tots els partits pdftics vem
mort positiva aquesta moció, i
tots consideraren que era ur-

gent el començar les negocia-
cions amb el Ministeri de De-
fensa. El portaveu del Grup In-
dependent, afegí que el batle i
attres representants de l'ajun-
tament s'havien de desplaçar a
Madrid per fer d'aprop aques-
tespasses.

Miquel Gual agraí a tot el
consistori que hagués comprès
el fons de Ia moció del PSM.

Serveis

Nombrosos talls en el subministrament elèctric
p.p.

Bona part de Ia setmana, els
veïns de Ia nostra vall han hagut
de patir les conseqüències dels
nombrosos talls ocorreguts en el
subministrament d'energia elèc-
trica. EIs talls eren, en Ia major
part dels casos, de curta durada,
però causaren greus incomodi-
tatsdelapoblació.

Posats en contacte amb els
directius i tècnics de l'empresa

local El Gas, S.A., ens han in-
format que no tenen cap respon-
sabilitat directa sobre el tema.

LaliniadeGESA

Segons Ja havia avançat "Veu
de Sóller^, Ia línia directa de
Bunyola propietat de Ia compan-
yia local es troba tallada per
obres, i tot el subministrament es
proporciona a través de Ia línia de
GESA.

Aquesta darrera línia pateix

un problema greu cada vegada
que bufa vent de mestral, perquè
té derivada Ia línia que puja a Ia
Serra d'Alfàbia i, a un dels seus
trams llargs, el vent fa que els 'fils
es toquin i es produeixi un
curt<weu/f.

EIs directius de "El GAS" han
mantengut una reunió amb els
responsables de GESA en el
transcurs de Ia qual han obtingut
garanties de que el problema ha
quedat definitivament solucionat
aquesta mateixa setmana.

Esports

C.F. Sóller-C.D. Manacor, el 'partitde lajornada'
T.0.

S'anomena partit de Ia jornada al encontre
a priori més atractiu de tot el grup. Idò bé,
aquest diumenge tal guardó, recau al
Sóller-Manacor a jugar al Municipal solleric.
Realment Ia confrontació es preveu del tot
apassionant. Un Sóller habitualment crescut
davant els potents, intentarà fer bona Ia tradi-
ció, i tindrà al seu davant a un magnífic con-
junt, líder destacat i que encara no coneix Ia
derrota. La cita, a les tres i mitja, amb García
Carrasco com a jutge. Port de Sóller, per Ia
seva part, ha recuperat el liderat, després de
vencer al difícil Consell. Passat demà juga a
SantJordi, el lideren positius.

Un Sóller-Manacor no apte per cardíacs
(FotoJ.Sampedro).

Es constituí Ia Junta de Govern del
Museu Balear de Ciències Naturals

M. Ignàsia

Dissabte passat, a les dotze
del migdia es constituí l'organ que
regeix tot el funcionament de l'en-
titat municipal "Museu Balear de
CiènciesNaturals".

Aquesta entitat estarà presi-
dida pel Batle (com a president
nat), el president de Ia comissió
de Cultura, Antònia Cabot com a
membre representant del consis-
tori, Brigitte Strebelle, com a se-
cretària, Josep LJuís Gradaille,
com a representant de l'Associa-
ció i Joan Arbona Mas com a di-
rector del Museu Natural de Cièn-
ciesNaturals.
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Avui

10 denovembredel
1989.Divendres.

SantAndreuAvelí,
œnfessor.
Dema,SantMarti,
bisbeiconfessor.
Diumenge,SandDidac
d'Alcalà.SantSerapl.

COSTUMARI

EIs pobles clàssics de Ia
Mediterrània, vers aquest
temps, celebraven pompo-
sament l'aspiractó i el tast del
vi novell, tatxolinant tes
botes, i celebraven diverses
festes dedicades a FJacus,
que han coincidit amb el dia
de Sant Martí, que és fixat
per Ia tradició per encetar el
vi.

Hom creu que si aquest
dia plou i fa sol, o bé si plou i
després surten el sol i l'arc
de Sant Martí, és signe de
gran prosperitat i abundància
i averany de felicitat i ventura
de caràcter cd. lectiu.

primitiva
Sorteig d'ahir dijous,
dia 9 de Novembre

4 6 33
37 41 48
—Comp. 15—

o,n.c.e
Dijous,9-nov9mbre....ll.806

Dimecres,8-novembre,...75.764

Dimorts,7-novembre 29.163

Duluns,6-novembre...28.163
Divendres,3-novembre
00.406 (Serie 092)

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCAirestade
l'EstatEspanyol:

4.000Rs.
Estranger:6.500Rs.

Serveide
benzinera

Dies faners
de6a22hores

Diumenges i festius:
TANCAT

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Lasetmanaqueve
hihapossibilitat

depluges

Joan Puigserver

TEMPERATURES

Maxima23,4dia8
Minima9,8dia9

El cap de setmana passat patírem Ia primera invasió
d'aire fred procedent de zones polars.

Aquest aire fred, després d'atravessar l'atlantic nord
ens arribà acompanyatd'un fort vent de mestral.

Tot això provocà també el primer temporal dur a Ia
mar, i un notable descens de les temperatures, però
amb absència quasi total de pluja tan sols 1 litro/m2
producte de Ia petitatormenta del diumenge capvespre.

Les previsions per Ia setmana que vé, ara per ara són
optimistes en quan a possibilitat de pluges, perquè
segons els darrers anàlissis ens podria visitar una per-
turbació bastant activa, dit aixó en totes les reserves que
comporta fer una predicció a tant llarg plaç.

Tant de debó que així sigui, i plogui d'una vegada a
veure si s'acaba aquesta maleida sequia tant preocu-
pant.

NOTES DE SOCIETAT

AVISOS ECLESIALS

Trobada parroquial a l'Horta

Demà dissabte, a les 7 del capvespre, els cristians de Ia
Parròquia de l'Horta estau convocats a Ia trobada de comen-
çament de curs, a Ia Parròquia. Començarà amb l'Eucaristía i
després tendrà lloc Ia trobada que acabarà amb refresc i
bunyolada.

Assemblea diocesana

Després d'uns mesos de preparació per grups parro-
quials, de comunitats i moviments, el pròxim dissabte cap-
vespre es celebra Ia primera sessió plenària de l'Assemblea
diocesana. Us demanam volgueu reservar-vos aquest cap-
vespre per a poder-hi participar.

ACTES DE LA SETMANA

/COL·LOQUI sobre l'Objecció Fiscal. Divendres dia 10 a les
21'30 hs. del vespre a Can Dulce. Organitza: Col.lectiu per
a Ia Pau i Ia No-Violència.

/CONCERT a càrrec de Ia Banda Juvenil de Ia Federació
de Bandes de Música. Dissabte a les 21 hs. a l'Esglèsia
Parroquial de Bunyola.

/EXCURSIO al PUIG DE SA GUBIA. Diumenge dia 12. Sor-
tida de Ia Raça d'Amèrica amb l'autocar de línia. Apun-
tar-seaCan Jesús Martín.

/CONCERT a càrrec Cat1os Melero. Obres per a piano.
Diumenge a les 16'30 hs. a La Residència.

/ CONCENTRACIÓ, recollida de firmes, informació i pinta-
dadepancartes, contrael PORTESPORTIU.

VeudeSóUer
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PUNTSDE
VENDA

Sóller: EstancdePlaça.
Ca'nGodo.
Ca'nPereLluc,
Ca'nCa|atayud.
Calabruix.
Ca'nMiquelLlauner.

L'horta: ComestiblesVida!.
Port: QuioscLorente.

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

EstancPlaçaFleming

El jueves 26 hubo fiesta por todo to afto en ta Asociactón de Tercera
Edad con Homenaje al matrimonio D. Manuel Navarro y Doña Ana LJrón
en sus Bodas de Oro, los cuales invitaron al colectivo de Ia Asooactón a
una merienda para festejar el Aniversario todos juntos: un muy buen
ágape acompañado de buen cava para brindar por Ia feliz pareja.

Se les entregó por parte de Ia asoctaäon una placa conmemorativa
con mucho cariño y, para que en todo momento, recuerden que compar-
timossufetódad.

Doña Maria Desdaux tes obsequtó con un bonito ramo de flores,
Doña Lucía Brunet tes dedicó una bonita poesía y el Sr. Pedro Magraner
una gtosa alusiva a tas bodas cincuentenarias que él pronto cumplirá. El
presidente agradeció Ia presencia numerosa de consorcios que se
sumaron a Ia fiesta para felicitar a tos novios; fefcitándotes personalmen-
teporeldetaltedelainvitación.

Juan Seguí contó unos buenos "acudits" y no fattó el ritual de "¡Que
sebesen!"iQuesebesen!"...

El Bar Menphls ha sufrido una
importante reforma

El Bar Menphis, por todos conocido como "Sa Granja", ha sufrido
una importante remodelación de su interior, así como pinturas y
mobiliario en general. El domingo anterior se inauguró y su propieta-
rio Juan CoII, manifestó a "Veu de SóNer" su intención de conseguir
con esta remodelación, crear un nuevo ambiente en este bar, en el
que pueda tener cabida todo el mundo, jóvenes y mayores de todos
losámbitossociates.

REGISTRE CIVIL

SOLLER

NElXEUENTS
ROSA-NWW,ffltecteBartdorneCuartiRosaliaAndreu.Nasajdael23d'octubre.
ALBA1 ia de Bartdomé Amengual i Maria teabd Dfez de te Cortina. Nascuda el 27
d'octubre.
MARW ßABEL, Ia de Mateo Marcus i Antònia Maria Rotger. Nascuda el 2 de
novembre.

MATRIMONIS
CRISTlNO-CARLOS Aroca García amb MARW DE LOS ANGELES Frau Uaneras,
dissabte28d'octubre.
SALVADORReynesTriasambMARWMairataiAtfaro,dissapte28d'octubre.
FRANOSCO-ANTONO Arbona Alba amb MAGDALENA FEUOANA López Vates-
pir,dissabte4denovembre.

DEFUNOONS
JUANA-ANAJaumeUaneras.Mortadia20d'xtubreaJs93anys.

TRENCACLOSQUES
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Cercau vuit instruments
musicals. Se Hegeixen
d'esquenraadreta, de dreta
a esquerra, de daltabaix,
de baix a dalt, i en diagonal,
a l'mdret i al'enrevés. En
acabar, amb les Itetres
restants, se podrà llegir un
dit que f a referencia a
aquesta época de l'any.
SohJÓónsalaSOPADE
FRUITESdetnúmero
anterior PERA - TARONJA
-FK3A-POMA-
CLEMENTlNA - PLATAN -
QRERA-PRUNA-
ALBERCOC-MELO

Serveis «Kk

AjuntamentdeS*r 63020y0204
OtonaMunopaldelPort 630101
AjuntamentdeFomakjtx 631901
AjuntarentdeDaà 639077
JutjatdeSóter 6303«
Notaia 632611
Rectoria 630602

PotaaMunwpal 630200
PotaMunwpakJrçènaes 633721
GuàrdaCMl 630203
Bombefs 632500

UnitaiSanitàia 633011
CreuRoja 630645
MefcdeGuàrda(Avisos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cementü 631429
ReadencftHospci 630777
Depuradora 630642
Correus 631191
BGas',&a. 630128
ServeiFunerari 630605
tlGas"s.a.(averias) 630198
tlGas's.aOJrgencies) 631106
LocutoriBriarax 630017
ObresdePort 633316^9

A.S.C.P.(Ca'nDufce) 632421
CrcdoSoterense 631206
UUnion^aBotigueta' 630163
DefensoraScfcrense 631556

FerrocarrideSóter 630130
Oa3scosAzutes' 630170
CaTramontana' 632061
PaadaTaxsísPort 631384
PmdaTaxis-Sótef 630571
PaadaTaxis-SaTorre 631379
AutocarsUompart 202125
AutocarsS*r 632821
AutocarsRepfc 630567

TRINC

A**Safcf08,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
Safcrfl*b*fl6,45-09,15-11,50-
14,10-18,».

TRAMVHS

Sd*r^art05,55-05,55-07,00-8,00-
'09,flO-10,00-11,00-'12,00-
13,00-'14,00-15,00-
16,00-17,00-17,55-19,00-20,00-
^0,45
(21,OOaumengesiFestus),
fl8*A*r06,20-07,30-08,25-09,30
-10,30-11,30-12,30-'13,25-14,X
-15,30-16,30-17,30-18,30-19,30-
20,20-21,10
(21,20QumengesiFestJus).
AVI&EtetramvJesmarcatsambjn'
antoçenambbsarribadesysortidesdefe
trens.

AUTOCARS

Pgtoa-VtUem>ssa4*e-
flCrt*SOfcr07,30*-10,00-12,00*

15,00-19,00
PortdgSot*4eti-
V$ioofno3$8 Psfovi;
07,30-C9,30'-14,30-16,OF-17,30.
MMM*4MKO&15*-10̂ 5-
12,45'-15,45-19,45.
MU-tMtaKMM**KOaoO-
10,00*-15,00-16,30*-18,00.

(')Essupnmeixetediumengesifes-
tius.

Sdfcf̂ Ortdeft*nfs.fl9,00
ftrtdriUto4oMMMf*093).
ftM*Mta^atfr16,00.

BARQUlS

PofIaeSoito-SaCatíxa:
10,00-15,00.
&C*Ww^Jrt*Safcr
12,00-16,45.

PARMACIADI
GUÀRDIA

AI'Ajuntament(PoliciaMunidpal)vos
indicarantofarrnàciaa
laquaivospodeudingir,

Veu de SóDer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIOPERSONAL

DE18A20HORES
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Museu de Ciències

Suspesa Ia recollida de bolets a causa de Ia sequera

Es va celebrar el "IV curset pràctic
per a Ia identificació dels bolets"

Agricultura TerceraEdat

EIs passats dies 28 d'octubre i 4 de
novembre, es desenvolupà a Sóller el ja
tradicional curset de micologia i micofàgia.
Com els anys anteriors, Ia sala de confe-
rències del Museu Balear de Ciències Na-
turals resultà petita per acollir els més de

LlucGarcia

50 cursillistes inscrits, Ia qual cosa de-
mostra el gran interès que el públic té pel
coneixement dels bolets i dels fongs en
general, tant en el seu aspecte popu-
lar̂ astronòmic, com en el científic i natu-
ralista.

Enguany, els conferen-
ciants Drs. Carles Constantino
i Josep Siquier es varen ex-
tendre sobre les particularitats
dels bolets del gènere AMA-
NFTA de gran importància bo-
tànica, gastronòmica i toxico-
lògica i, com a novetat, el
mestre cuiner Antoni Pinya va
sorprendre els assistents amb
receptes tan sugestives com
un "Paté d'Esclatasang", una
"Confitura de Pixacà" o un de-
liciós "Sorbet de bolet d'anís".
A més, els assistents pogue-
ren assaborir una confitura de
xampinyó, moltfinaalpaladar.

Durant els dies que va du-
rar el curset, es projectà un
îdeo" divulgatiu realitzat pel

Museu sobre els bolets de
Mallorca, així com un altre de
producció anglesa.

• Suspesa l'excursió.- La
incidència més important del
curset fou Ia suspensió de Ia
tradicional sortida al camp per

Ajuntament

Josep SiquierexpHca te» característiques de tes "amanrtas", i Antoni
Phiya prepari unes quantes receptes de bo4ets.

recollir bolets, que hagués es-
tat del tot infructuosa a causa
de Ia sequera que patim, i
quedà ajomada, en principi,
pel diumenge 26 de Novem-
bre.

• A l'Estudi General.- Ahir
dijous i avui divendres tindrà

lloc a l'Estudi General Lul.lià
de Palma Ia sisena "Mostra de
Bolets de Mallorca", patrocina-
da per l'Ajuntament de Ciutat i
muntada pels departaments
de botànica del Museu de
Ciències de Sóller i de Ia
Facultat de Ciències de Ia
U.I.B.

L'oposició aprovà Ia compra d'una
furgoneta per a Ia Policia Municipal

M.l.

En el passat Re ordinari
de dimecres s'aprovà una
moció presentada pel Grup
Independent, en Ia qual es
soUicitava ta compra d'una
furgoneta per a Ia policia mu-
nicipal.

EIs membres del grup mix-
te argumentaven Ia urgència
d'aquesta moció explicant
que Ia policia havia demanat
ja vàries vegades que es

compràs un vehicle d'aques-
tes carecterístiques. Una fur-
goneta els servirà per poder
arribar a llocs poc accessi-
bles, per camins de muntan-
ya, i per transportar material
divers. Per attra part, Ia moció
especifica que Ia Comunitat
Autònoma ha concedit una
subvenció d'un milk3 de pes-
setes que Ia policia municipal
havia sol.licitat directament,
de manera que \'ajuntament
sds es faria càrrec de Ia resta,
que són unes 350.000 ptes.

El batJe Antoni Arbona, es
dirigí al consistori dient que
aquesta era sols una de les
necessitats de Ia policia mu-
nicipal i que no es podia apro-
var un pressupost sense tenir
en compte Ia totalitat de les
necessitats i sense fer una llis-
tadeprioritats.

Es passà a votació i Ia
moció quedà aprovada per 10
vots a favor: el dels Indepen-
dents, PSOE ¡ PSM i quatre
abstencions d'Unió Mallorqui-
naielPP.

EXPRESSIO DE GRATITUD
La família de Josep MoreU Mayol, que morí el 28 d'octubre
del 1989 a Sóller, als 54 anys d'edat, vol expressar el seu
agraïment per les nombroses manifestacions de condol rebu-
des amb motiu de Ia seva defunció.

Unabàscula
electrònica
perala
Cooperativa

p.p.

El Consell Insular
de Mallorca ha acor-
dat concedir una
subvenció del 75%
per a Ia compra d'una
bàscula electrònica
que seria col.locada
als locals de Ia Coo-
perativa Agrícola "San
Bartolomé". L'acord
es prengué en el
transcurs del PIe ce-
lebrat per aquest or-
ganisme el passat 20
d'octubre, segons in-
formà a "Veu de Sóller"
el president de Ia
Comissió de Foment,
Manuel Pérez Ra-
mos. L'altra 25% del
cost haurà de ser as-
sumit per Ia Coopera-
tiva.

Característiques

Segons el pres-
supost obrant en po-
der de Ia Cooperativa,
Ia bàscula serà de
marca BERKEL ó
DIRSA, i tendrà una
superfície de 12 x 3
m., amb una capaci-
tat de pesatge màxim
de 45 tones. El cost
de l'aparell ascendeix
a 3.357.950 pessetes,
als quals s'hi han
d'afegir els costos de
transport i d'instal.la-
ció.

Segons ens han
manifestat els res-
ponsables, l'acord de
subvencionar Ia bàs-
cula els ha estat co-
municat per telèfon,
però encara no han
rebut cap notificació
oficialalrespecte.

Diada en el Monasterio de
Nuestra Señora del Olivar

J.S.

Más de un centenar de
personas mayores, a pie, en
coche o en autocar, se reunie-
ron en franca camaradería en
el monasterio de Sa Capelleta,
donde celebraron Ia Palabra,
nueva manera de reflexión y
pregaria, precedida del saludo
y agradecimiento del vocal
JuanSeguí.

La celebración, presidida
por Ia Comunidad de monjas
Agustinas, versó sobre Ia Bea-
ta Francisca-Ana Cirer. EIIa hi-
zo Io que dijo San Pablo: todos
para todos, para ganar a todos
hacia Dios. Efectuaron las lec-
turas Sor Francisca y Jerónima
Campins, y en Ia homilía se
comentó Ia palabra "amor".

Se dieron Ia paz unos a
otros. Hubo plegarias, rezos y
canciones, y una especial y
muy emotiva cantada Rosa
Albertí evocando al Señor, que
repitió después de comer a
petición de todos. Rosa tiene
en su haber 86 añitos y acaba
de salir de una intervención

Canaricultura

quirúrgica, de Ia que celebra-
mos su recuperación.

Hubo comida especial con
paella, fruta, ensaimada relle-
na, helado, cava, café, maza-
nilla monacal y un gran aplau-
so para el chef: Juan Ferragut,
que un año más demostró su
arte culinario, ayudado en su
elaboración por un nutrido
número de personas. Estuvo
compartiendo Ia comida con
nosotros, además de las tres
simpáticas monjitas, el rector
Llorenç Lladó, particular amigo
delaTerceraEdad.

Una gran diada, una rome-
ría, Ia cual será recordada en
muchasocasiones.

Agradecemos Ia colabora-
ción de numerosos coches
particulares, y los descuentos
ofrecidos por los abastecedo-
res y transportistas y, en es-
pecial a Ia pastelería "La Lare-
ña" y a "Autocares Repic"
que cuidó de los desplaza-
mientos.

El presidente agradeció Ia
asistencia de tanta gente y
con un !bón profit! se cerró Ia
diada.

No hi hagué tanta sort
en el concurs de Ciutat

p.p.

No hi hagué gaire sort
pels participants sollerics
en el concurs de canaricul-
tors celebrat a Ciutat el da-
rrer cap de setmana. En el
certamen, que estava con-
vocat únicament per color,
només Antoni Cabot
aconseguí un empat pel
segon premi amb un canari
bru plata rubí. EÍs attres
quatre ürocells que presen-

tà, i els tres de Sebastià
Frontera no obtingueren
premi.

Avui mateix, a partir de
les 18 h. s'inicia a Inca el
XIX Concurso Omrtotóg/co
que patrocina l'Ajuntament
d'aquella ciutat, en Ia mo-
dalitat de positura i color. El
jutjament es farà els dies 11
i 12, i l'entrega de trofeus el
divendres següent. Actua-
ran de jutges Andreu Bi-
gas, Uuís Delgado, Carles
Galzeran i Antoni Abellan.

t
EnJoanEnsenatiJulià

deCasPastor

morí dimecres, dia 8 de novembre

EIs seus germans i familiars preguen un record per Ia seva ànima.
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SOLLER
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GrupSolleric Sanitat Cultura

Eldomingo19,
excursión
aSancelles

Redacció

El pasado lunes se infcia-
ron las inscripciones para Ia
próxima excursión en auto-
car a SanceMes, que desde
el primer momento aumenta-
ron a buen ritmo. Se anuncia
Ia salida para las 8,00. A las
11 de Ia mañana, en Ia capi-
lla de sor Francinaina, del
Convento de tes Hermanas
de te Caridad de SanceHes,
habrá misa en sufragio del
alma de Teresa UrgeH, quien
durante muchísimos años
tomó parte en las excursio-
nes del Grup SoHeric.

Habrá tiempo suficiente
para visitar el pueblo. Desde
SanceHes se contìnuara ruta
hacia Inca, Binissatem, Con-
sell, Santa Maria, Palma,
Can Pastilla y Arenal. A las
13,30, comida en el restau-
rante"Brasilia".

De regreso, habrá para-
da en VaHdemossa, para
seguir hacia Deià y Sóller.

Sin duda alguna, buen
número de soHerics se darán
cita el domingo en SanceHes
para rendir homenaje a te
nueva Beata mallorquina,
recientemente canonizada
en Roma por el Papa Juan
Pabb II, y que tanta devo-
ción inspira entre los fieles
mallorquines.

Laexcurslóndel
pasadodomingo

Tres autocares fueron
necesarios para acomodar a
los excursionistas del Grup
SoNeric que el pasado do-
mingo acudieron en autobús
hasta te Costa d'en Btanes,
para visitar tes instalaciones
del DELFTNAFHUM. Tanto el
recinto en su conjunto com
tes atracciones de tos delfi-
nes provocaron te admira-
ción de los visitantes.

B menú, extraordinario
en cantidad y calidad, fue
servido en el restaurante
"Brasilte" de te Playa de Pal-
ma. El numeroso grupo es-
tuvo de regreso a nuestra
ciudad alrededor de las
17,30, después de pasar
una jomada muy agradable
en un ambiente de buena
compañte.

Entra en funcionament el programa "Cita Prèvia"

Es podrà demanar hora de consulta pel
metgedecapcaleraipelpediatra

A partir del dilluns que
ve, dia 13 de novembre,
I1INSALUD posa en funcio-
nament a tots els centres
sanitaris del seu àmbit, i
també a Ia Unitat Sanitària
de Sóller, el programa de
CITA PREVIA. Amb aquest
programa, es podrà con-
certar hora, per consulta o
per recepta, amb el res-
pectiu metge de capçalera
oambelpediatra.

MàcidPérez

A partir d'ara, idò, enlloc de
donar número d'espera, es
donarà hora de consulta, Ja sia
en persona o bé telefonant als
números 63 31 11 i 63 31 50,
instal.lats especialment per
atendre les sol·licituds de cHa
prèvia

En qualsevol cas, el malalt
només ha de donar el seu nom
i el del seu metge i, en el ma-
teix moment, Ii indicaran l'hora

•\
|

Excursions apeu

Les persones majors estan bastant preocupades. EnNoc de número, ara
esproporcionarahonidevisitaalspacients,iespodrademanarper

t6miOfi o tae poisonaunont.

a Ia qual pot acudir a Ia con-
sulta.

La cita es podrà sol.licitar
pel mateix dia o per Ia data
que es desitgi per anticipat. La
única condició per assistir a Ia
consulta el mateix dia és que
es sol·liciti hora abans que el
metge comenci Ia consutta, ja
que després no es podran

afegir més visites a Ia llista
d'espera. EIs casos d'urgència
seran atesos immediatament,
tal com ha succéft fins ara.

A l'hora de començar Ia
consulta, cada metge tendrà
Ia llista de pacients del dia, i
els anirà cridant pel seu nom,
un per un, d'acord amb l'horari
fixat.

Comunicacions

A tal efecte, s'ha instal·lat
un aparell d'intercomunicactó
a Ia porta de cada consurtori
mèdic, a través del qual es
cridaran els pacients. Cas que
l'interessat no hi sigui present,
lipassarâeltom.

Objectius

Aquestes mesures adop-
tades per riNSALUD van diri-
gides a millorar l'afenc/ó als
pacients, eliminar les molèsties
d'anar a recollir número, evitar
les esperes innecessàries, i
descongestionar les sales de
laUnitatSanitària.

La posada en funciona-
ment d'aquest sistema ha
provocat una certa inquietud
entre els visitants assidus de
Ia Unitat Sanitària de Sóller,
perquè temen que qualcú es
pugui quedar sense hora el dia
que desitja. EIs responsables
del servei a Sóller, que al llarg
de quinze dies han acudit a un
curset especialitzat sobre
aquest tema, han indicat a
"Veu de Sóller" que això no és
possible, perquè no hi haurà
límit diari, ni de pacients ni
d'horari.

MoK de vent devers Betlem
Redacció

Dilluns passat un grup
de catorze soHerics s'ajunta-
ren amb els membres del
grup "Estol Vidalba" per anar
d'excursió a l'ermita de Bet-
tem. La sortida es feu en
cotxe fins a Ia Colònia de
Sant Pere i, d'aquí, a peu
fins al Caló de Betlem La
caminada, plana i falaguera,
resultà molesta a causa del
fort vent que imperava, per
aquellsindrets.

De tomada del Caló, els
56 participants en l'excursió
pujaren fins a l'ermita i inten-
taren dinar a Ia font. El vent
els engegà d'allà, i hagueren

de tocar mareta als ermi-
tans. La tomada es feu en
cotxetotseguit.

AIPuigdesaGubia

Passat dema,diumenge,
es celebrarà Ia pujada al
Puig de sa Gubia i Ia visita
al mirador de Salvador Xi-
menis, des de Valldemossa.
La sortida es farà a les 7,30
del matí des de Ia Plaça
d'Amèrica, en l'autocar de
línia. EIs interessats en assi-
tir-hi cal que donin el nom
per endavant a Jesús Mar-
tin, a fi de comanar l'autocar
de tomada cap a Sóller, que
recollirà els excursionistes a
Alfàbia.

Vaga al ferrocarril el dilluns
M.G.

Convocats per UGT,
Comissions Obreres i el
Comité d'Empresa del Fe-
rrocarril de Sóller, 4a majoria
dels trebaHadors d'aquesta
jempresa realitzaran el pro-
per dilluns dte 13 una vaga
d'un total de sis hores de
duració en protesta pel no
cumpHment del conveni, du-
rant el darrer any, per part
del'empresa.

EIs treballadors dema-
nen especialment Ia read-
missió d'un company que,
segons ells, Ii ha estat res-
cindit el contracte sense
motiu.

Vaga

La vaga afectarà espe-
cialment els trens especials
pete turistes i es realitzarà in-
termitentment de 9 a 12, i de
15 a 18. El director del ferro-
carril Rafae! Sierra, per Ia
seva banda, ha manifestat
en relació a les acusacions
que llançaren els sindicats
respecte a Ia "possitíe re-
núncia al manteniment del
tren" que "se miren las obras
y mejoras realizadas durante
tos últimos cinco años y las
que actualmente aún se es-
tán haciendo y que se pien-
se si ésta es una empresa
que parezca que va a ser
abandonada".

Labiblioteca
municipalmicia
activitats
pelsescolars

M.l.

Des de Ia seva
inauguració el 24 de Ju-
liol, Ia biblioteca munici-
pal ha tengut les portes
obertes al públic dià-
riament. L'horari de
dilluns a divendres és
de 17,30a20,30h., iel
dissabtes de 10 a 12,30
h. Ara que han comen-
çat les classes, Ia biblio-
tecària, Carme, està
donant a conèixer Ia
biblioteca als escolars.
La primera tasca que es
fa és mostrar Ia biblio-
teca i per això es convi-
da a les escoles d'EGB
a assistir al local. Es
tracta de visites concer-
tades, a unes hores de
classe; un determinat
número d'infants arri-
ben a Ia biblioteca i
se'ls hi explica una mica
Ia història de l'escriptura
i de com es va haver a
crear centres-magat-
zemsde///bres.

EIs escolars i els
professors també reben
informació de com fun-
ciona actualment una
biblioteca i de quins són
els requisits que es ne-
cessiten per fer-se socis
i, per tant, per poder-se
endurllibresacasa.

Al'edificide
LesEscolàpies

Encara que aques-
tes visites es fan durant
les hores d'escola, els
nins i els majors poden
anar a Ia biblioteca to-
tes les tardes i els dis-
sabtes dematí. Està a
l'edifici de Les Escolà-
pies, al carrer de Batac,
a una sala posterior on
Ia tranquilitat i el poc
renou que es sent del
carrer fan que Ia lectura
siguimésprofitosa.

Auòi

Jaime Fons

REPARACIONyVENTA
PLANCHAyPINTURA
SERVICIODEGRUA

PootisaFranciscdAlcover,s/n. TeI. 630235-SOLLER

Joyería
VALLD'OR

PLAZA ESPAÑA 4 - TEL. 63. /0.52

COMUNICA
ATODOSSUSCLIENTES,

QUE PERMANECERÁ CERRADO POR
VACACIONES DEL15 DE NOVIEMBRE

AL15 DICIEMBRE INCLUSIVE.

BAR-RESTAURANTE

CA N5ANTUNA
Cerrado a partir del día 15 hasta el 16 de diciembre,

ambosinclusive
Cl. Arbona Colom, n'6, TeI. 633068 - FORNALUTX

^CIoveriG' i
°^$fá

TALLER DE JOYERIA Y RELOJERÍA

RAMONVIVAS PIERRE

COMUNICA A SUS CLIENTES Y AL PUBLICO EN GENERAL
QUE ESTE ESTABLECIMIENTO PERMANECERÁ CERRADO
HASTA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE, POR REFORMAS.

ROGAMOS DISCULPEN LAS MOLESTIAS.

GRACIAS

SOFIA
PIEL^REGALOS

Cerramos algunos días para renovar
Ia tienda y ofrecerles, en su

reapertura, prendas de piel, de
señora y caballero, y objetos de

regalo nacionales y de importación.

sotia ^, «
^S.HOTCL

OCHCROSC
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UPortEsportiu, quínaBarbàríeür
Agrupació del CDS a Sóller

Lanostraveu

Comença a ésser hora que
Dts els sollerics ens conscien-
:iem que, encara tenim un en-
orn ambiental admirat per mol-
a gent, ja sia gent del país, ja
uristes. Sembla, però, que ara
>er a interessos d'uns particu-
ars s'està a punt de cometre
m dels atemptats paisatgístics
nés aberrants i monstruosos
^ue podríem haver pensat mai:
jn port esportiu al mig de Ia
)adia.

El CDS s'hi oposa rotun-
jament, de fet no em volgut
nantenir cap mena de contac-
e, tot i que se'ns varen oferir,
Der veure el projecte. El CDS
:reu que és intolerable just
Densar Ja aquesta iniciativa.
D'altra banda, també, creiem
}ue estam davant el comen-
^ment de Ia destrucció de
3oller i de Ia seva comarca.

Es pot al.legar, com de fet
3'al.lega, que Sóller necessita
jnes instal.lacions a oferir als
nombrosos vaixells i iots que
ens visiten a l'estiu; però dur
endavant el projecte que es
pretén realitzar és d'incivilitzats
perquè sols pensar en el su-
per-nyerro que sorgiria, de
fer-se, se'ns posen els pèls de
punta.

El CDS no creu que cap
solleric, que estimi una mica el
seu poble, pugui acceptar veu-
re créixer uns molls que pren-
dran més de mitja badia. A
més s'ha de pensar que
aquestes instal.lacions portuà-
ries es pensen construir a les
poques zones lliures d'hama-
ques on tradicionalment van a
nedar els sollerics: Esplèndid,
Palmeres...

El CDS també vol anar més
lluny i pensa que els amarra-
ments que s'hi construiran, se-
gurament, seran infrautilitzats a
l'estiu i en comptes d'esser un
port esportiu al cent per cent,
serà més tost un hivernador de
vaixells que a Ia llarga per mol-
ta promesa de depuració d'ai-
gües i regeneració d'arena,
contribuirà encara més a em-
brutarlesaigües.

Hauríem de pensar també
que els espigons que s'endin-
saren cap al Brises tancaran Ia
Badia i Ia utilitat de Ia Depura-
dora, que s'ha de construir i
que ens sortirà tan cara, servirà
debenpocacosa.

El CDS manifesta que si ai-
xò és un dels preus a pagar
per tenir el túnel, el forat no in-
teressa. Creiem que molta

gent, una vegada analitzada Ia
situació actual, si hagués de
tornar a signar no signaria.
D'altra banda el CDS denuncia
que, potser, amb aquell peatge
tan barat ofert Ja s'hi amagava
el projecte de construir el port
esportiu. Segurament si s'ha-
gués sabut això, aquesta opció
nohaguésguanyat.

El CDS creu que tothom
s'hi ha de manifestar en contra
perquè això és Ia primera mali-
feta que surt, però ens podem
esperar més coses...

Finalment el CDS pensa
que es pot fer un Port Esportiu
al Port de Sóller, però ha d'ès-
ser a Ia BASE NAVAL. En
comptes de dedicar-se a es-
pecular amb platges, arenes i
aigües, seria més profitós per
al benefici del poble, i sobretot,
del MEDI AMBIENT reclamar
les instal.lacions militars de Ia
BASE NAVAL, que ara per ara
estan super-infrautilitzades. A
més sols es tractaria de fer pe-
tites reformes i adequar míni-
mament les estructures i no
construir més. Per tant port
esportiu a Ia platja, NO, port
esportiualaBASEsí.

Defensem Ia fesomia de Ia
nostrabadial!!

Demoment, ensdeíxenparlar.
Ja era ben hora que als plenaris es

donàs el dret de veu al públic assis-
tent. Això sí; sempre parlant dels te-
mesdel'ordredeldia.

Aquesta mesura ha estat rebuda
amb molt bons ulls per part dels que
sovint fan acte de presència a
n'aquests actes i així, de qualque ma-
nera, podràn aprofitar per parlar i qui
sap si tal volta les seves suggerències
pugin servir de qualque cosa en cas
que siguin escoltades.

Lo més perillós de tot això potser
que no ens faci cas de res, cosa que
seria molt probable ja que no es fan
cas ni d'ells mateixos a l'hora de
prendre positures clares davant els
esdeveniments. Per desgràcia s'im-
posa el criteri del partit polític -color
polítics- i després els grans persona-
lismes, que no són més que els sub-
jectes que no permeten que Ia tasca
política fuctifiqui així com cal i, per

tant, produeixen una paralització de Ia
gestió que fa perillar el futur d'un
poble.

També ha estat una gran idea Ia
de posar un plenari cada mes i fer-los
a les 21 hores; així es dóna possibilitat
d'anar-hi tothom que vulgui. El presi-
dent de Ia corporació , abans d'entrar
al darrer plé, digué que de seguir no
vendria gent, però no fou així, i Ia sala
es va omplir com mai; i Io mes impor-
tant fou que vingué gent jove i ja es
nota que senten una preocupació pels
camins que pren el seu/nostre poble.

Des d'aquí ens permetem fer un
prec que pot ser doni bon resultat:
Escoltau a Ia gent, que ben segur que
més poc o més molt qualque cosa s'hi
podràaprendre.

No cal tenir estudis ni doblers etc,
solament és important gaudir de sentit
comú i aportar idees que, a voltes, és
loquemancamés.

Tots contra elPortEsportiu
JoanPuigserver

Veud'església

¡Perl'amordeDéu!
Llorenç Lladó Calafat

També els cristians ens hem
d'ajudar a totes les veus i totes
les forces socials, polítiques, ju-
rídiques i, sobre tot, ètiques,
que volen alliberar el PORT DE
SOLLER i MONDRAGO i qual-
sevol altre indret d'una tal ciru-
gia antiestètica que marcàs Ia
seva cara amb un estigma.

Motius nobles per dir NO i
per denunciar públicament una

mala feta tan pública i notòria
en tenim. Venen de l'esperièn-
cia, Ia fe en Jesucrist, el Magis-
teri de l'Esglèsia sobre l'Ecolo-
gia i, el més important, de Ia Pa-
rauladeDéu:

"Es que Vós estimau tot allò
que existeix i no abominau res
d'allò que heu creat, Ja que no
heu fet res sense estimar-ho"
(Sav.11,24).

Perque Déu estima l'Homo
concret sense límits, també
sense límits estima Ia Terra
concreta on viu aquest Homo.

A tots els Zanques d'aquí i
d'ara també Jesús vos ofereix
Ia seva salvació: no acaramu-
lleu, repartiu.

"No faceu cap mal a Ia terra,
ni al mar, ni als arbres" (Ap.
7,37).

Túnel-PortEsportíu
A.C.E.F.

Es un fet, però molt trist
Io que tenen programat:
de dur es poble enganat
com Judes a Jesucrist.

Sabeu Io que costaria?
Renovar s' aigua és un desbarat.
Renovau s'alcantarillat
i posau a part sa porqueria.

Un home amb art s'ha passat!
Sa inteligencia Ii brolla!
Que deixi fer es Port de Sóller
talicomDéul'hacreat.

Jatenienprogramat
es promotors des desastre
omplir es Port de balastre
des restes d'aquest forat.

Democràcia i Constitució.
Ja estam ben arreglats!
Protegir ets adinerats
isanaturaaunracó.

Aquestavegada, Repic,
en es Port t'has d'oposar.
Espoblet'ajudarà
imoltagentoblidarà
que sou de diferent partit.

VEU DEL LECTOR

Y quien tenga ojos, que mire
Si las cosas que haces son

honestas, sépanlo todos; si tor-
pes, ¿de qué sirve que nadie
las sepa, si las sabes tú? (Sé-
neca)

Si Ie puede llamar suspica-
cia, se Ie puede llamar coinci-
dencia, quizás simplemente ca-
sualidat; Io cierto es que Ia vida,

el cotidiano hacer de todos los
días, aveces presenta ante
nuestros ojos un hecho, una
frase, cuyo objetivo puede ser
trascendental tan deformado e
irónico que nuestro subcons-
ciente nos hace soltar Ia risa.

El viernes, 27, acompañé a
una persona mayor a Son Dure-

ta para reconocimiento. Tenía el
volante del especialista para las
once horas; al llegar frente a Ia
clínica, había un monumental
cartel que ponía: ESPAÑA EN
PROGRESO. Dicha señora en-
tró en Ia sala de espera a las
10,45,isalioalas16,35.

MiquelPerelló

La nostra ciutat passa per
un moments molts preocu-
pants. Si no anam vius pot ser
elprincipidelafi.

Tota Ia culpa Ia té "ditxós"
túnel. A partir de Ia concessió
del dit forat, començaren les di-
vergències dins els nostre ajun-
tament; quan el qu havia de
menester el poble, en aquells
moments, era un concens entre
totes Ie forces polítiques i so-
cials per a poder fer front a les
grans pressions urbanístiques i
especuladores del capital exte-
rior.

Aquest capital exterior té
com a únic objectiu invertir a
Sóller deu pessetes per a
dur-se'n cent a costa d'atemp-
tats ecològics, urbanístics i pai-
satgístics, amb el corresponent
degradament del nostre entom
natural.

Conservar Ia nostra natura

Aquest entom natural, si
som capaços de conservar-lo,
ens ha de dur cap a una revita-
lització econòmica, perquè en
aquests moments Ia natura s'ha
convertit en el principal atractiu
turísticdelavall.

Abcò no vol dirt que s'hagi
d'aturar Ia construcció. Hem de
seguir creixent, però ha de ser
un desenvolupament urbanístic
ordenat amb un tipus d'edifica-
ció que s'incorpori perfecta-
ment dins l'entom paisatgístic.
Si som capaços de fer-ho així,

prest començarem a collir els
fruits.

Noalportesportiu

Malauradament les perspec-
tives en aquests moment no
són gaire bones, sobretot amb
el que ens volen fer dins el
nostre port. Ens volen ocupar
70.000 metres quadrats de ba-
dia per a fer un port esportiu
que a l'únic que beneficiarà se-
rà al promotor, que és el mateix
del túnel, perquè aprofitarà els
enderrocs del foradot per ti-
rar-los dins Ia nostra badia.
Després farà quatre^nts
amarraments i cinc-cents apar-
caments de cotxes; i ja tenim
es negoci redó!... I els nostres

turistes i sollerics a nedar al sa-
fareigdeSonBou,iaixianam!

Totsunits

Aquesta vegada el poble de
Sóller s'ha d'alçar contra aques-
ta barbàrie i ha de fer sentir Ia
seva veu amb tota Ia força; si
no ho feim així podem aplegar.

Sollerics!, hem d'aprendre a
estimar al nostre poble. Ara
més que mai necessitam estar
tots units, posam en joc Ia nos-
tra història i el nostre futur. No
hem de permetre que els de fo-
ra ens diguin el que hem de fer.
Manfíestem-nos tots plegats i
no quedem a ca-nostra asse-
guts, que si ens descuidam Ja
seràmasatard.

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

TEL.(971I630166
(de 8 o 12 y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)

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

ESPARDENYERUl
COLOM

Nou surtit de sabates
d'hivernperatots

C/.Paloun'14

HERMANOS BERNAT
SERVICIO OPEL

C/. Reverendo Miguel
Rosselló, n.0 3
Tel.63 12 55
Sóller
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Esports PIe

Margarita Bibiloni, campiona infantil de tennis
deBalears:

"Entrén quatre hores cada dia"

MARGARlTABlBlLONl

Margarita Bibiloni Pons és de Palma, sols té 13 anys i Ja
és campiona de tennis infantil de les Balears. Estudia 1er. de
BUP nocturn a l'Institut Joan Alcover, per poder entrenar du-
rant el dia a les pistes del complex "Príncipes de España".
Començà a jugar seriosament a partir dels nou anys i és
sobretot el seu pare, qui l'anima i l'ajuda. Ha estat seleccio-
nada per formar part de Ia Federació Balear de tennis del
Consell. EIs seus entrenadors són Alberto Tous, Mateu PaI-
mer, Pep Carbonell, Jofre Porta i Joan Forçades.

M.l.

El dimecres passat, Ia cam-
piona infantil de les Balears
d'aquest any 89, Margarita Bibi-
loni, vengué a Sóller per jugar
un partit amistós amb un dels
tennistes veterans de Ia nostra
vall, Antoni Molino, i aprofità
rem l'ocasió per parlar amb ella.
SoIs aquest any 1.989, ha
guanyat quatre torneigs que
l'han situada en primera línia a
les Balears: Campionat Goofy,
Campionat de Balears Manuel
Alonso, Primer Circuit de les Ba-
lears, i el Torneig Cobra.

Pregunta.- Què és neces-
sari per arribar a jugar tan bé a
tennis?

Resposta Molta afició /in-
terès. I també qualcú que
t'animiacomençarajugar.

P.- Resulta car jugar al ten-
nis?

R.- No, només has de me-
nester una raqueta, que per
començar pot ser qualsevol, i
unprofessor.

P.- Quan començarestu?
R.- Jo vaig començar als

vuit anys. Llavors només jugava
un o dos pics per setmana.
Després vaig formar part d'un
club de tennis i vaig iniciar les
classes.

P.- En què consisteix el teu
entrenament?

R.- Ara, m'entren cadà dia
de les nou a Ia una, perquè he
estat una de les escollides per
Ia Federació Balear. Feim una
hora de calentament, piloteig,
després practicam durant una
hora els "drive" i els "revès", més
tard jugam un partit entre no-
sattres / a darrera hora feim
preparació física: gimnàstica de
resistència, de manteniment, at-
letisme, estiraments...

P.- Te falta molt per passar
a Ia categoria superior?

R.- Ara estic al primer any
d'infantil, dels 13 als 14 anys.
Llavors podré ser cadete i més
tardjunior.

P.- Què t'agrada més: l'es-
tudiol'esport?

R.- M'agraden les ciències
naturals, però m'agrada moft
jugara tennis.

P.- Tens ganes de seguir
envant amb el tennis?

R.- Si. Se que he de millorar
els cops de raqueta i voldria
seguir millorant-me i supe-
rant-me a mimateixa.

P.-Onvolsarribar?
R.- VuII seguir participant

en els campionats, i després,
als devuit anys, si estic prepa-
rada, dedicar-me plenament al
tennis o fer-me monitora.

Una jove molt animada, que
Ja de ben jove sap allò que vol i
què ha de fer per aconse-
guir-ho.

Cy%É

@N •ai
lllete,64

Tel.632494

Sóller-Mallorca

RESTAURANTE
VOS COMUNICAM QUI TINDREM OBERT:
DIVENDRES I DISSABTES DE LES 2OH A 23 H

DIUMENGES DE LES 13H A 15H
20HA23H.

Veu de Sófler
Cada divendres, tota Ia informació de Ia comarca sollerica.
Subscripcions: TeIf. 63 34 56
Punts de venda a Palma: -Quiosc del Born

-Estanc de Plaça Fleming

i
Segonselsregidors,lesactesdelsPlenscontenenmassacomentarisijudrcisdevalor.

El públic pogué intervenir en acabar Ia sessió

Aprovades les taxes i imposts municipals
pel1990

Quedà sobre Ia taula el projecte de
Poliesportiu escolar

PlàcidPérez

Moltíssimes dificultats hi
hagué en el PIe ordinari del
mes de novembre, primer
que es celebra en Ia present
legislatura amb periodicitat
mensual, a l'hora d'aprovar
l'acta de Ia sessió anterior. A
criteri del tots els grups mu-
nicipals, i especialment del
Batie, el redactor de l'acta
havia abusat de les aprecia-
cions personals, comentaris i
judicis de valor, així com
practicat certes omissions i
canvis de sentit d'alguna mc-
ció.

Expressions com "el regi-
dor se atrevió a decir", o "el
alcalde, huyendo de Ia cues-
tión", o "se produjeron duros
enfrentamientos" provocaren
comentaris crítics per part del
Batle, i el portaveu del PSM,
Joan Castanyer, arribà a dir
que "enlloc d'un secretari
d'administració local o del
seu substitut, sembla que a
l'Ajuntament tenim un psicò-
leg que reflexa l'estat d'ànim
delsregidors".

El PSOE, per Ia seva ban-
da, es congratulà que per
primera vegada el Batle pres-
tàs tanta atenció a Ia redac-
ció de les actes, i es demanà
si això se devia a que "abans
vostè i el Secretari eren del
mateixpartit, iarano".

Finalment, Ia Corporació
acordà recomanar al redactor
de l'acta que es limiti a
transcriure allò que passa als
Rens, sense entrecometes,
signes de puntuació, ni altre
tipus d'acotacions que pu-
guin posar en perill Ia impar-
cialitatdelesactes.

SalaridelSecretari

En el transcurs de Ia dis-
cussió sorgí el tema de Ia re-
núncia al salari per part del
Secretari, i el Batle anuncià
que Ia Comissió de Govern
havia obert un expedient per
estudiar Ia qüestió, i que seria
tractat en el PIe. Entén Anto-
ni Arbona que si el Secretari
segueix fent feina, també ha
de seguir cobrant, i afirma

que ia primera notícia sobre
el tema Ia tengué a través de
lapremsa.

Contestà Antoni Garau,
del PSOE, i afirmà que Ia de-
cissió del Batle arriba tard, i
que Ja feia dos anys que, si el
Secretari no cumpleix l'horari,
Ii hauria d'haver descomptat
Ia part corresponent del sala-
ri, sense arribar als enfronta-
mentspersonals.

El Batle respongué que fa
quasi un any que intenta que
el Secretari acudeixi, al man-
co, a les reunions de Ia Co-
missió de Govem, i afegí que
"un funcionari d'aquest Ajun-
tament fou castigat a canviar
de Negociat per no haver
volgut contar al Secretari allò
que havia passat a una
d'aquestes comissions".

Poliesportiu escolar

Quedà sobre Ia taula
l'aprovació del projecte de
Poliesportiu escolar a l'Institut
de BUP, amb conveni entre el
Consell Superior d'Esports, el
Govem Autònom i l'Ajunta-
ment. El pressupost és de 60
milions, dels quals l'Ajunta-
ment n'ha d'aportar vuit, el
Ministeri d'Educació 22, i Ia
Comunitat Autònoma els al-
tres 30. La superfície total és
de 600 m2., amb una capaci-
tat de 180 alumnes de For-
mació Professional, i s'hi han
d'afegir- unes grades telescò-
piques que haurien de costar
altres 10 milions de pessetes
a càrrec íntegrament de
l'Ajuntament en un exercici
econòmic posterior.

El portaveu del PSM de-
fensà un vot particular perquè
considerava que no estava
clar quin tipus de projecte era
el que havia aprovat Ia Co-
missió de Cultura, si el de 600
oelde900m2.

Amador Castanyer afegí
que el projecte oferit inicial-
ment no era aquest, sinó un
més gran, amb dues pistes
esportives enlloc d'una sola.
Al.legà que aquest Poliespor-
tiu no servia per solucionar Ia
manca d'infraestructures es-
portives de Ia nostra ciutat,
perquè només consisteix en

MiqudGualfouanomenatdelegat
deBat)eenelstemesrelacionats

amblaUnrtatSanrtaria

una pista coberta de bàs-
quet. Abogà per un poliespor-
tiu de 900 m2., i apuntà Ia
possibilitat de rebutjar aques-
ta oferta i optar per acabar el
que està Ja començat al cos-
tatdelcol.legiEsPuig.

El PSOE també defensà Ia
necessitat d'obtenir un Po-
liesportiu suficientment gran
per donar solució definitiva a
Ia manca d'instal.lacions es-
portives.

El Batle afegí que els pro-
fessors d'Educació Física de
Sóller eren partidaris d'accep-
tar aquest projecte, perquè si
no es feia així, ens quedaríem
sense res. En el mateix sentit
s'expressà Antònia Cabot,
delPP.

Finalment, a proposta del
Batle, es deixà sobre Ia taula
el tema, i s'acordà seguir ne-
gociant amb els organismes
corresponents a fi d'obtenir
un Poliesportiu millor.

Delegat de Ia unKat Sanità-
ria

Es donà compte del no-
menament del regidor del
PSM, Miquel Gual, com a de-
legat del Batle en totes les
qüestions relacionades amb
Ia Unitat Sanitària. El tema
suscità Ia intervenció del por-
taveu del Grup Independent,
qui acusà el PSM d'haver
conformat una nova majoria a
l'Ajuntament, juntament amb

UM1PPiCDS.
Miquel Gual negà haver

arribat a cap pacte amb cap
grup municipal. "El PSM -di-
gué Gual- només dugué en-
davant Ia seva proposta de
que cada grup municipal os-
tentàs una presidència de
Comissió Informativa, i ni vo-
saftres ni el PSOE acceptareu
Ia proposta; el PSM, idò, se-
guí endavant amb Ia seva ini-
ciativa, i acceptà Ia presidèn-
cia de Govemació i Sanitat. El
PSM no té cap competència
executiva, perquè no està
dins Ia Comisstò de Govem;
únicament està disposat a fer
feina en una àrea concreta i
res més. Per les aftres qües-
tions seguim estant a l'oposi-
ció, i Ia majoria segueix for-
mada únicament per UM i pel
PP".

Taxes municipals pel 1990

Seguidament, s'aprovaren
per majoria les taxes, preus
públics, imposts, ordenances
fiscals i ordenança reguladora
de les contribucions espe-
cials per l'any 1990. Única-
ment el PSM s'abstengué en
unadelestaxes.

Comptes

A petició del PSOE
s'aprovaren les factures i l'in-
forme tècnic relatius a Ia
construcció del nou Institut
de BUP, que foren aprovats
per tots els grups, fora el
PSM que s'abstengué.

El PSOE fou l'únic que
s'abstengué en l'aprovació
del compte del Patrimoni Mu-
nicipal, i el compte general
del pressupost de l'exercici
del1988.

IntervéelpúWic

A mitjanit en punt es sus-
pengué el Re, i el Batle donà
Ia paraula als assistents que,
per primera vegada en Ia
present legislatura, pogueren
fer preguntes relatives als as-
sumptes inclosos en l'ordre
del dia. Suscità Ia intervenció
del públic especialment el
tema del Poliesportiu.
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Des de les eleccions municipals, el PSM ha duit a
terme els canvis de regidors que havia previst i que
programà durant Ia campanya electoral. Aquesta
setmana emperò, l'ajuntament ha sofert un altre
canvi entre els membres de l'oposició del consistori:
el provocat per Ia dimissió de Joan Castanyer Sastre

del PSM, que sols ha estat quatre mesos dins l'ajun-
tament, i que presentà Ia renúncia al càrrec dilluns
passat. El següent membre de Ia llista d'aquest par-
tit, i que ara haurà de continuar Ia tasca del seu
company, és Plàcid Pérez, que és el cinquè de Ia
candidatura presentada ara fa dos anys i mig.

Pariam amb els components de l'Agrupació del
PSM de Sóller, que ens expliquen els canvis en el
grup municipal, Ia dimissió del regidor Joan Castan-
yer, i als quals demanam Ia seva opinió sobre temes
molt actuals que avui preocupen a tots: les urbanit-
zacions, el portesportiu...

L'Agrupació del PSM es manifesta en contra de les edificacions del Través

"La dimissió de Joan Castanyer ha estat provocada per un malentès"
"El projecte de Port Esportiu és simplement monstruós"

Jaume Casasnovas

Pregunta Què ha estat
aquesta dimissió, i com així
araunattrecanvi?

Resposta El canvi ve o
vendrà donat per Ia dimissió
han precipitat aquest cap de
setmana. Just abans d'aquest
fet que ens ha sorprès a tots,
hi havia un enteniment entre
tots el membres de l'agrupa-
ció.

P.- Qui substituirà a Joan
Castanyer en el càrrec de re-
gidor?

R.- Per ordre pertoca a
Plàcid Pérez, que està el cin-
quèdelallista.

Dilluns mateix ell posà el
seu futur càrrec a disposició
de l'agrupació, i nosaltres và-
rem valorar Ia situació i consi-
deràrem que sí, que ell havia
de seguir Ia tasca que ha dei-
xatenJoan.

Presidència de comissió

P.- Teniu una presidència
de comissió, per què l'accep-
tàreu?

R.- No és que l'acceptàs-
sim, sinó que Ia mos vàrem ad-
judicarnosaftresmateixos...

P.-Comésaixò?
R.- Després de Ia crisi

d'UM, el batJe quedà en mino-
ria, i volgué que els membres
que Ii donaven suport presi-
•dissin totes les comissions. Ai-

• xí, per tant, a un PIe extraordi-
nari proposà que totes les
presidències quedassin en
mans d'UM i del PP. La jugada
no Ii sortí bé, i l'oposició en
bloc rebutjà Ia proposta i
aconseguí que cada comissió
anomenàs el seu propi presi-
dent.

P.- Fins ara ho he entés
tot.Quèmés?

R.- De seguida sorgiren
dues propostes distintes. La
nostra consistia en que cada
partit, tant de l'oposició com
de Ia majoria de govem s'ad-
judicàs una presidència, per
així ajudar entre tots a dur en-
davant l'ajuntament: Hi ha sis
grups polítics municipals i sis
presidències, i Ia nostra pro-
postaera "unaperhom".

P.-M'attra?
R.- El PSOE i el Grup In-

dependent presentarem una
segona proposta segons Ia
qual totes les presidències ha-
vien de ser per l'oposició, ja
que Ia Comissió de Govem ja
estava en mans d'UM i del PP.
Però UM, el PP i el CDS dona-
ren suport a Ia nostra proposta
i nosattres Ia mantenguerem
per ser coherents amb Ia nos-
tra iniciativa. El PSOE i els In-
dependents, en canvi, es ne-
garen a acceptar-ne cap.

P.- Ara vos acusen d'haver
format una nova majoria de
govem...

R.- Això no és cert, és
mentida: no formam part de Ia
Comissió de Govem, i Ia pre-
sidència de Ia Comissió de
Sanitat sols és un càrrec de
feina i d'aportació d'iniciatives.
No tenim, en absolut, cap po-
derdedecissió.

P.- I per què "no" a Ia mo-
ciódecensura?

**̂ ^^PfiSwifo Malgrat l'absència de Joan
Castanyer, l'Agrupació del PSM
centraràlasevafeinaenmatéria
deGovemacióiSanitat.

R.- Mira, el PSOE vengué
a tractar una possible moció
de censura contra el batle,
que duríem a terme conjunta-
ment amb el Grup Mixte, i així
formar una majoria de govem.
Ens hi oposàrem per principis
ideològics i perquè enteníem
que el remei seria pitjor que Ia
malattia. A més, volíem i volem
que el batJe govemi en minoria
per evitar Ia prepotència i el
"rodillo" d'una majoria absoluta
que, per desgràcia, hem patit
durant dos anys. Ara, al batJe
no Ii queda més remei que ac-
ceptar propostes que venen
del'oposició.

La urbanització del Través

P.- I què pensau de Ia ur-
banitzaciódelTravés?

R.- En Joan Castanyer en
una comissió informativa va fer
una bona feina quan es tractà
aquest tema. Va plantejar una
sèrie de qüestions per acon-
seguir unes construccions
més dignes i aquests punts fo-
ren acceptats pels attres
membres presents. No obs-
tant això, aquests edificis que
volen construir van contra el
programa polític del PSM, i
encara que siguin legals i ten-
guin tots els papers en ordre,
no les poden acceptar. A més,
el PSM no intervingué en
l'aprovació del PIa General
d'Ordenació i, per tant, no és
responsable dels errors que
conté. En conseqüència, el
PSM s'oposa rotundament a
l'urbanització del Través. De
fet, en attres construccions,
com per exemple l'edifici del
Latzareto, també ens pronun-
ciàrem en contra, tot i que
comptava amb totes les pre-
rrogatives legals alseu favor.

P.- Però han sortit unes
cartes a Ia premsa firmades
per membres del PSM que...

R.- Si. Respecte a les que
parlaven del tema del Través,
ens remetem a Ia resposta an-
terior. I respecte a Ia firmada
per Joan Castanyer, Ia setma-
na passada en el "Sóller", es-

tam d'acord en els fons però
no en Ia forma. Volem ser res-
pectuosos amb els altres par-
tits malgrat algunes vegades
ells ens han acusat durament i
amb raonspoc consistents.

Projectes de futur

P.- Quins són els vostres
projectespelfutur?

R.- Bàsicament fer feina
dins Ia Comissió de Sanitat,
Governació i Serveis Socials.
Tenim greus assumptes a re-
soldre: Assistència Social, el
futur Centre de Primers Auxilis,
Ia reforma circulatòria...

Reforma circulatòria

P.- Com envestireu Ia re-
forma circulatòria?

R,- Primerament, volem
anar casa per casa a parlar
amb els directament afectats.
Les observacions que anotem
les exposarem a Ia comissió i
llavors es passarà tota Ia in-
formació a Ia Comissió de Go-
vern perquè decideixi què s'ha
defer.

CentredeSalut

P.- I de Sanitat, què hi ha
de nou?

R.- Fsfa en marxa un
Centre de Primers Auxilis,
d'acord amb INSALUD, que
serà una passa prèvia per tenir
un Centre Bàsic de Salut.

Serveissocials

P.- I Ja que hi som, del ser-
veis socials què podeu avan-
çar?

R.- Hem obert l'expedient
per crear una plaça d'Assis-
tent Social i ara mantenim
converses amb els responsa-
bles d'INSERSO per solucionar
Ia situació de les treballadores
socials. I també prest sortirà
un tríptic informatiu que ha
preparat l'Assistent Social
contractat per l'ajuntament,
que tracta sobre Ia prevenció
de les toxicomanies. Dins del

mateix programa hi ha inclòs el
projecte de creació d'un Grup
d'Esplai de titolaritat municipal
per donar sortida a Ia nombro-

sa demanda d'activitats
d'esplai que té Ia joventut. I
molts d'altres temes... Tenim
moltes il.lusió i ganes de fer

feina per dur endavant el nos-
tre programa d'esquerra na-
cionalista iecologista.

PortEsportiu

P.- Per cert, i Ia vostra opi-
nió sobre el Port Esportiu?

R.- Es simplement mons-
truós. La nostra alternativa per
resoldre els problemes
d'amarrament durant l'estiu és
Ia d'utilitzar el Destacament
Naval. Ja férem una moció que
s'aprovà per unanimitat en el
PIe de dijous passat per sol.li-
citar l'ús civil de part dels te-
rrenys del Destacament Naval.
També estam preparant una
taula informativa per donar a
conèixer els projectes de Ports
Esportius que hi ha hagut des
dels anys 70, i per donar a
conèixer també, Ia nostra al-
ternativa. Prest en sabreu no-
ves.

V I A J E S

9^t
C/. Bauza, 9 • 07100 SOLLER

PUENTE LA INMACULADA
CANTABRL4 Y ASTURLAS

06 DIC PALMA-MADRID-SANTANDER. - Presentación en el aeropuerto de PaLma a tos 06 horas
para saür en avión con destino a Madrid. SaLida a tos 07,00 horas. Tras una hora de vuelo
Llegada. Acomodación en el autocar y saLida hacia Burgos. Mañana autocar y Uegada. Al-
muerzo en un resturante de to ciudad. Por Ia tarde visitaremos to catedral. Proseguiremos el
viaje hacia Sant<ander. Llegada. Acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

07 DIC SANTANDER-PICOS DE EUROPA-SANTHXANA DEL MAR. - Desayuno, cena y aloja-
miento en el hotel. SaHda hacia Torrelavega, Potes y Uegada a Fuente De como final de
nuestra primera etapa. Los Sres. interesados podrán subir en el telecabina hasta los 1800
metros, desde donde se divisa una beUísima panorámica. De regreso nos detendremos en
Potes para el aLmuerzo en un restaurante, y también podrán comprar el famoso queso de
Cabrales y el orujo. Posteriormente nos trasladaremos a Santülana de Mar, considerado
como el pueblo más beLlo de España. Visita y tiempo Ubre para las compras. Regreso al ho-
tel.

08 DIC SANTANDER<X)RNISA CANTABRICA^UON. - Desayuno y aLmuerzo en el hotel. Ma-
ñana completa para visitar Ia ciudad, de to cual debemos destacar sobremanera el Patocio de
to Magdalena, to Playa del Sardinero... etc. Por to tarde reemprenderemos el viaje en auto-
car hacto San Vicente de to Barquera, RibadeseUa y finaLmente Uegada a Gijón. Acomodación
en el hotel. Cena y alojamiento.

09 DIC GüON-SANTUARIO DE COVADONGA^)VffiDO. - Desayuno, cena y alojamiento en el
hotel. Díà completo de excursión. Por to mañana visitaremos el Santuario de Covadonga, y
los interesados, facultativamente y en taxis, podrán visitar los Lagos de Enol. Posteriormen-
te nos trasladaremos a Cangas de Onís para el aLmuerzo en un restaurante. Por to tarde visi-
taremos Ia ciudad de Oviedo, capital del Principado. Regreso al hotel.

10 DIC GUON-LEON-VALLADOLD>PALMA. - Desayuno y saLida aLrededor de tos 08,30 horas
hacto León, donde nos detendremos para visitar Ia maravLUosa catedral. Continuación del
vtoje hacto VaLtodoUd. Llegada y aLmuerzo en un restaurante de to ciudad. Por to tarde breve
visita y tiempo Libre hasta Ia hora de reemprender viaje hacto el aeropuerto de Barajas y sa-
ür en avión a las 24,00 horas hacto PaLma. Llegada a PaLma y FE>J DEL VIAJE.

PRECIOTOTALPORPERSONA 37.800PTAS.
SUPLEMENTOHABITACIONINDMDUAL 4.500PTAS.
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FutbollllDivisió

El partit de Ia jornada d'aquest diumenge a Ia Ter-
cera Balear, té a Can Maiol per escenari. Un
Sóller-Manacor d'alta tensió. El líder indiscutible,
més que probable campió, arriba al Municipal
solleric en un gran moment de joc. El Sóller, per Ia
seva part, ens sols oferir braves actuacions

El líder Manacor, atractiu visitantaCanMaiol

enfront els líders, recordem l'any passat contra un
Mallorca que goletjava allà on passava, va ser fre-
nat (1-1) a Can Maiol. Perspectives d'un emocio-
nant encontre, davant un Manacor, que a les dues
darreres visites a Sóller ha sortit triomfador. Que
passarà aquest cop?

Aquest os serà mal de roegar!
L'embalat capdavanter és favorit, però el Sóller no sol donar
precisament facilitats als gallets, quan visiten Can Maiol

Toni Oliver

Can Maiol es vesteix de
gala per rebre el sòlid capda-
vanter Manacor, equip màxim
favorit pel títol i subsegüent
ascens a Il Divisió. Fent una
breu radiografia del seu equip,
ens donarem compte de que
és pràcticament un Segona B,
que circula dins Tercera. Un
conjunt que ha marcat cinc
gols dins Ferreries i quatre a
dinsCalad'Or. Irresistible.

A Ia porta, un jove i magní-
fic Uodrà. Tent, Mesquida,
Pastor i Nadal, componen una
defensiva amb força, expe-
riència i seguretat. Al centre
del camp, Baltasar, Femeníes i
Miquel Mesquida integren una
línia de molta qualitat tècnica, i
en punta, tres homes experi-
mentats, com Pepín, (rapidís-
sim), Nofre (consumat
home-gol) i Botubot. Lo dit,
totunSegona.

Pot reaparèixer Martín

El Sóller pot veure reapa-
rèixer un home moft importat a
dins el treball col.lectiu: Martín,
que aquesta setmana Ja ha
entrenat a plé rendiment. PeI
demés, llevat de Got, Jesel
podrà disposar de Ia totalitat
delplanter.

Estam segurs, que l'equip
local sortirà motivat per donar
Ia sorpresa. Hem de pensar
en plà realista, que l'obtenció
d'un punt podria ser bó en
principi per un Sóller que Ja
haurà rebut als quatre primers
classificats, a les primeres de
canvi.

Nadal: "Fa un grapat
d'anys, que cap líder no
guanya a Can Maiol"

Davant el partit de diu-

La vlstta del líder, sempre ens ha motivat (Foto Sampedro)

menge enfront el líder Mana-
cor, hen cregut interessant,
pulsar l'opinió del capità solle-
ric Miquel Nadal, qui mos par-
larà també, del advers resultat
deSaPobla:

-No jugarem gens bé. Si
bé a Ia primera part, el
Poblense aporfità l'única oca-
sió de gol, al segon temps ens
donaren un bany. Un desas-
tre. El 2-0 a ser francs, va ser
curt.

-Lo que estranya a l'afició,
és que l'únic partit que s'ha

guanyat a fora, va esser aquell
que prepareu tú i Bestard,
plantajament inclós...

-Si, a dins Maganova. Be a
dins Sa Pobla el sistema va
ser molt similar: 4-5-1. Ens
guanyaven per velocitat.
També el terreny de joc els va
afavorir, al estar-hi més ave-
sats. Lo cert és que tenim un
equip amb les seves virtuts,
però consider que és lent, lle-
vat d'algún jugador com Edu.
Hem d'utilitzar les nostres
armas.

-Si, Miquel, sobre tot per
evitar una derrota davant el
Manacor...

-La visita del líder, sempre
ens ha motivat. Fa un grapat
d'anys, que cap líder no
guanyaaCanMaiol.

Hem de jugar ben arropats
a darrera, mirar de que Mira-
lles ó Xiu aprofitin alguna
oportunitat de gol. Si aconse-
guim jugar tan seriosos com
davant Portmany, Alaior o
CaIa Millor, el Manacor ho
passaràputa.

Recuperatdela
sevalesió.Martin
tomaràdavantel
Manacor.ASa
Pobla,s'elva
anyorar.(Foto:
JesúsSampedro).

2-0. Derrotasensepal.liatius
aSaPobla

Unadecalenta,
iunadefreda...

Un Sóller emmustéft, decepciona
i perd per segon cop seguit
davantelscuers

Toni Oliver

Decepció. Aquesta és l'expressió que més defineix el
partit presenciat al Poliesportiu de Sa Pobla, davant un fluix
Poblense, que justificà Ia seva posició. Per segon desplaça-
ment consecutiu, es perd l'ocasió de puntuar davant cuers
de Ia talla de Isleño fa quinze díes, i Poblense, immers a dins
un caramull de problemes esportius i financers. No queda
més remei que massegar a Can Maiol, perqué el que es diu
puntuar a fora, sembla de moment, prou difícil.

Avorriment al por major a Sa Pobla. Una primera part
molt discreta, donà pas a un segon temps calamitos dels
sollerics, engarrotats, lents i en definitiva molt destibuixats.
El pitjor partit a fora, juntament amb el primer al Port de
Manacor. El Poblense, senzillament superior. EIs de Cladera,
sense mostrar res del altre món, si que tingueren un major
esperit d'atac I de lògica futbolística, aprofitant per les ban-
des sobretot, els forats dels visitants. En definitiva, es produi
l'unic resultat possible vistes les circunstancies.

GoIs: Mt. 37: Jordi, enmig de dos defenses del Sóller,
troba passadís, i de fort xut, supera a Bernat. 2-0. Mt. 70:
Jugada de contraatac local, i Bemat que toma a Serra. Pere-
lló, de fort tret, converteix Ia pena màxima.

Àrbitre: Caballero Alvarez. Impecable, demostrant Ia
seva indiscutible categoria. Grogues a Serra i Xamena del
Poblense iaAmengual del Sóller.

Incidèncias: Terreny de joc en perfectes condicions.
Gespa una mica mullada, pero ideal per a Ia pràctica. Uns 10
graus de temperatura i uns 600 espectadors (50 de Sóller), al
empar de Ia amplia I magnífica tribuna coberta. La segona
part, esjugàamb llum artificial.

ALFRELX)LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes — Televisión y Video

Instalación de Antenas
JuntoHotelEIGuía. TeI. 633919-SOLLER

Cafctcría

Drugstore
PianoBar

Es Través. Telefono631392-PORTDESOLLER

LLIBRERIA

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

PANADERIA yPASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Telefono 63 01 32

SantJaume, 7- Telefono63 1286
FABRICA: llleta, 48 - Ca 'n Tabalet - TeI. 63 06 5 7

RESTAURANT SA COVA
MENU ECONOMIC; DIFERENT CADA DIA

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

VESPRESAPARTIRDELES 19'00h.
TOTS'HIVERN

TANCAT ELS DIMECRES
Telefono639189C/. FelipoBauza, 3-DeiàtMallorca)

CHAPA Y PINTURA

TONI GUASP
C/. Cuadrado, 6

Telefono 63 34 92 - SOLLER

J.SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Serviciooficial

FAGOR-ASPES
C/. de Ia Mar, 157, bajos

Tel.630673

fíemaí
MM DROGUERIA

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

PARAFACHADAS,
INDUSTRWS,

DECORAOONYMARNAS

A*»te¿
W Procolor*

PAPELESPlNTADOS,
MOQUETAS,COuXS,

PINCELERIA,INSECTICIDAS,
ARTICUlOSUMPIEZA,

PRODUCTOSPARAPISCINAS,
ARTICUlOSPARAARTISTA,

PALOU,22
TELEFONO 633842

SOLLER(MaHorca)
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Sa glosa den Tonieuet
Fasapardalada...

A Sa Pobla, diumenge passat
i amb una gran fretada
elSóllervafersapardalada
denohaverpuntuat

Varenunciaras'atac
perunpuntdefensà
i sempre dona mal resultat
es qui es darreres vol guardà

Haguéssim estatdos puntsd'or
si a Sa Pobla s'haguès guanyat
a punt de rebre un Manacor
que veureu si vé ben esmolat

Però el Sóller sapjugar
a davant tots es grossos
isegurquihiposarà
si hi importa, es seus ossos.

IIRegional

M RESULTATS CLASSIFICACIONS WaM

TERCERADIVISION

lsl*no-LloMtonsa
Dooía C-M. — Portmany ........
PoMwiM-SOUER .
Mooocor — MoQonovQ'Juv0 .

...2-1

...3-1
I-O

...2-0
Susp.

Code Poguera -Cala D'Or
Sonta Ponsò - Porto Cristo
Arenai - Cardessar

2-3
4-1
1-1

P.Sto.Eulalia - Constancia
. Hospitalet - Ferrerias

J • E

Manacor.. 9 7 2
CaIaD1Or ............ , , ,
Aloyar

10 6 2
10 3 7

PmhiKJiiy 10 5 3
Santo Ponia
Hoipitokrt

1 0 4 4
1 0 4 4
10 3 4

Ferrarías 10 3 4
Badia CM.
Cod^Poou+fo ,,,

10 4 2
10 3 3

UoMtwiM 10 3 3
Cordessar 10 2 5
Arano! 10 3 3
SOUER
P. Sta. Eulalia
Porta Cri*lo

10 3 2
10 3 2
10 4 O

Iridio IO 3 2
PoMwIM 10 3 I
Magonova-Juve 9 3 1
Felanitx 10 4

P V OC

O 23 8
2 19 11
O 15 3
2 15 10
2 15 11
2 14 13
3 12 8
3 11 12
4 8 12
4 16 12
4 17 17
3 8 13
4 10 18
5 13 15
5 9 13
6 14 20
5 13 21
6 12 16
5 12 19
5 16 20

PB
16
14
13
13
12
12
10
10
10

8
8
7
7
6

0-1
0-0

tot

+8
+4
+3
+3
+2
+2

-1
-1
-1
-r
-2
-2
-2
-2
-3
-3
-4

SEGUNDAREGIONAL

R,ioAr - Mnri*nut

Had«NaT*fa-S.EuaMìa ..
S'Horta - Ju¥. Sollisto

n„ i
...5-0
...4-1
...3-1

Santa Mario - Validémosla At.

. PORTDESÓLLER

1-2

J B

POVT DE COI I FB - rnnc*H
Montoura - Sant Jordi
AbMI
•m-.-jmiDOTrv

7 0
Barracar 6 2
Pta de Na Tesa
Sant Jordi

Como«
Montoura

5 3
6 1
4 * 4
6 0
5 2

Espacias 5 1
Volldemosso At.
Moriense
S'Horta
Juv.SoKsta
S.Eugenio

Buger „
Akúdn

5 0
3 3
3 2
3 1
1
'

4
3

2 1
9 2 0
1 < i i
9 0 2

o-Puigpunyent

p te uc
2 18 7
1 24 18
1 28 8
2 14 8
1 19 8
3 16 6
2 18 10
3 18 14
4 15 11
3 20 21
4 17 19
5 8 16
4 9 19
5 7 10
6 7 17
7 4 2 1
6 7 OO
7 7 23

PB
14
14
13
13
12
12
12
11
10
9
8
7
6
5
5
4

2

1— A

3-1
3-0
3-1

to»
+4
+4
+3
+5
+2
+4
+2
•fi
+2
+1
-2
-1
-2
-3
-3
-6

C

-6

La tercera, resum de
lajomada

ToniRullcm

Jomada de signe casolà.
Només dos equips guanyaren a
fora casa: el CaIa D1Or a Cade i
el Constancia a Sta. Eulalia i dos
partits acabaren en empat, Are
nal-Cardessar i Hospitalet - Fer-
reries; els demés, victòries dels
equips de casa. La golejada de Ia
jomada Ie va donar l'equip d'En
Frontera al Porto-Cristo (4-1 ).

Les posicions de privilegi
segueixen igual, amb el Manacor
com a líder destacat i en solitari,
seguitdelsorprenentCalaD'Or.

Per Ia cua cada setmana i ha
canvis de titular". Guanyà el
Pobtense i perdé el Felanitx, que
és l'actual cuè de Ia dassifica-
ctó.

Manacor i Alaior mantenen Ia
imbatibilitat. El primer és el
màxim golejador de Ia lliga, amb
23 gds marcats, mentre els
d'Alakx són els menys gotetjats,
amb només tres gols encaixats
endeupartitsdelHga.

Per a te propera jomada,
veiem com a partits més interes-
sants els que jugarán :

Sóller - Manacor. EIs locals
es creixen davant els equips
forts, el Manacor, líder imbatut,
voldrà mantenir aquesta condició
després del partit, el facot camp
pot esser determinant. Es el par-
titdelajomada.

Maganova - Cade Rivalitat
tocaL

CaIa d'Or - Santa Ponça El
CaIa d'Or, l'equip revelació,
segón a Ia classificació, voldrà
mantenir aquest lloc de privilegi.
El Santa Ponça, du cinc jomades
sense perdre, i intentarà frenar Ia
bona marxa dels locals.

PortdeSóller, 1 -C.D.Consell,0

El árbitro agredió a un espectador
M.A.Feijóo

Port de Só/ter Pujol, Vidal,
Gueri, Rosseltó, Javi, Galindo,
Adrover, Català, Serra, Manrique i
AtJenza(Lozano).

C.D. Consett Fiol, Amengual
(Guasp), Company, AKrarez, ViIIa-
tonga, Guardiola, Sampol, Heras,
lsem,Bemassar(Cuellar)yMartin.

Arbitro Sr. Victor Ribera estu-
vo francamente mal, amonesto
con cartulina amarilla a Català y en
dos ocasiones a Manrique, con
roja a Català i a Arvarez. Dejo que
a medida que transcurría el
encuentro fuesen aumentando las
entradas duras y el aumentó de
tensión eñtre jugadores y público,
sin al parecer inmutarse y no

Juvenils

pudtendo los medios de que dis-
pone (amonestaciones, sanciones,
etc) y cuando quiso no pudo. La
verdad Sr. Ribera creemos que
por bien del Colegio a quien
representa y por bien del deporte
donde toma parte como juez
debería dejarlo, y sobre todo, Io
que cdma el vaso, una vez se reti-
rada del terrano de juego y era
escupido por un seguidor visitan-
te, cosa deplorable y a Ia cual no
entendemos; el Sr. Colegiado se
giro y se fue hacia el agresor y te
própionounapatada.

Goles: Mto. 31 (1-0) Centro
de Serra sobre el área, el portero
que no sujeta y Atienza oportuno
de fuerte disparo, por Ia escua-
dra.

Comentario Se enfrentaban

C.F. Sóller, 1 - C. D. Campos, 2

Joan-Antoni

C.F. Sóller Toni, Suau,
Tovar, Celia, Lopez, Atienza,
Bujosa (Jiménez), Mayol (Ros),
Carmeto, Domingo, RaJa.

Gote: 0-11 Mt. 35: Montserrat,
avaçánt-sealasortJdadeToni.

1-1: Mt. 44: Raja a Carmeto,
qui amb habilitat empata.

1-2: Mt. 55: LJadonet aprofita
unabadadadeladefensa.

Àrbitre Barea Garcia de III
Divisió.Mortbé.

Comentari: Entre el vent i Ia
tàctica del fora de joc que els
campaners practican amb gran
coordinació, foren tes daus del

resuRat. Amb aquestes circuns-
tancies, el partit fou poc vistós,
evidenciant això si, que els dos
equips gaudeixen d'una notable
preparació física. L'empar empe-
rò, haguésestatmésjust.

Diumenge,aPetra

EIs juvenils soHerics, no troba-
ran cap facilitat al camp de Petra,
equip situat en vuitena posició,
mentre que el Sóller va el tretzé.
No es pot descartar un empat
dels al.lots de Pep Got, perque
estam del tot convençuts de que
Ia reacció arribarà, donada Ia qua-
litat del planter del equip de Ia
VaH.

-

Montuiri,4-PortdeSoller, 1

M.A.Feijóo

Montuirf Batte, Gacfas (Mar-
toreB), Akx>ver, Serra, Gomila,
Roic, Arbona, Rafael, MoII (Nico-
lau), Vergery(Massanet).

PorteteSo7terColl,Daza,Pi-
za, Vazuqez (Ferrer), Bestard,
Pardo, Barceló, (Moragues), Ga-
lindo, Suau (Ruiz) Raja y Torrens.

ArMro Sr. Machado Garcia
que estuvo bien. Amonesto con
dobte amarilla a Alcover por parte
local y a Moragues por parte visi-
tante.

Gotes: 2 Verger, 1 Rafael y 1
Massanet, por los visitantes mar-

coTorrens.
Comentaria. El encuentro fue

bien ptenteado por parte visitante,
con ligero viento favor, y con do-
minio parcial, akjún que otro con-
trataque y el adelantamiento en el
marcador.

Pero en el segundo periodo,
cambió el decorado por completo,
un fuerte viento en contra y el
empuje de los locales hicieron po-
sible el cambio en el marcador.
Pero a no ser por elló quizá el re-
suttado hubiese sido otro. No hay
por que desanimarse el próximo
encuentro se recibe al CaIa d'Or y
en casa se juega y se gdea. Co-
menzará a las 10,30 horas.

dos conjuntos igualados en Ia
tabla y así Io iban demostrando
sobre el terreno de juego, pues
ambos jugaban el balón y mante-
nían posidones. Pero Ia diferenda
estuvo en que tos locales crearon
ocastones de gd y l o s visitantes
no. Oe ahí que el resuttado se
decanto para>el que creo, pues Io
hizo en dnco ocasiones daras,
además de un derribo dan'simo
dentro del área que no fue sancio-
nado por el Sr. de nego que alargó
tres minutos por Ia pérdida de
tiempo durante el encuentro y sie-
te más no sabemos por qué.

Para el domingo, desplaza-
miento al campo de Sant Jordi.
Otro plato fuerte y dura prueba
para Ia muchachada de Pepe Par-
ra.

Alevins

Campanet,0
Sollerense,2

Joan-Antoni

Sollerense Caldentey,
Micky, Padilla, T. Ensenyat,
Mayol, Casas, Ros, Brage,
Pere, Valcaneras, Carbó.
(Javi, Rafael i Juárez).

Gote;0-1. Mt. 35: Brage.
0-2. Mit. 50: Valcaneras.

Comentan Superioritat
sotterica, tant en el joc, com
en el marcador. Empat a zero
a Ia fí de Ia primera part, i a Ia
segona, bona efectivament i
iniciativa total del equip que
prepara Andreu Pons, ende-
més, hi va haver ocastons per
eixemplar l'avantatje. En defi-
nitiva, brillant i merescut
triomf.

C.F.SoHer,0-XHvar,3

C.F. SóUer. Pere, Juanjo,
Cartes, Burgos, Víctor, Puig,
Bemat, Gelabert i Ensenyat.

Comentari. Nova derrota
dels alevins del primer any,
davant un notable Xilvar de
Selva, equip que va contrdar
el partit i es mostrà attament
efectiu davant porta. El Sólter,
mato,rat els resurtats adver-
sos, progresen en el seu joc,
de cada partit van a més, que
és Io realment important.

Demà, els al.lots es des-
placen a Muro, i el dissabte
vinent, el Búger, visitarà Can
Matol.

Planchistería
CRESPI

*TALLERDECHAPA,PINTURA
Y MECANICA

*BANCADAS UNIVERSALES
*HORNOSDEPINTADOYSECADO
*NEUMATICOS
*TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS
*SERVICIO DE GRUA PERMANENTE

CAMlNOFONTANELLAS, rí 14
TELEFONO:63.16.80

J&eña déJfS^

TOUDNEDO LA VALUEDE
DENTON BEDCY CON CHAMPINONtö

Jame&trens, ú- &6)z6ff
$>ertdeSeffer

<^¿

"GEFICSA"
ASESORlA FISCAL Y CONTABLE

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

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

Seguros Sociales.

^)^oyDe^uc^

á _ Mue6les .̂
NAVARRO

B66

<*&tnteria de obr&

SOLLER (Mallorca)

CalledesaMar210tel:630930
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Bàsquet Ciclisme

JuvenilMasculí

Sta. Maria, 62
J. Mariana, 53

Jota

Sta. Maria: Juan (12), Pons (11), Rubí (6), Amer (28),
Bermejo (5), Morales, Bibiloni, Garcias, Ramis i Verd.

J. Mariana: Ja me (4) Mainzer (8), Morell (14), Rode-
las, Oliver (16), AKaro (5), Serra, Garrido (2), Castelló (4),
FusteryGonzàlez.

Altresresultats

Senior Femení: J. Mariana, 67 - CIDE, 38
Juvenil Femení: J. Mariana, 80 - Pollença, 55
CadetMasculí: J. Mariana, 41 - Bunyola, 73
Cadet Femení: J. Mariana, 41 - Montüíri, 58
Infant« Masculí: Syrius, 82 - J. Mariana, 79

Partits perdemà, dissabte

A les 10,30 Mini-Bàsquet: J. Mariana - Syrius B
A les 11,30 Infantil Femení: J. Mariana - Sant Josep
A les 17,- Juvenil Masculí: J. Mariana - Ra de NaTesa

Petanca

Frontera, Timoner i Darder,
al Tomeig de Sevilla

AntoniRullón

El primer "derby" local
de Ia temporada, a Ia
màxima categoria, es va
haver d'ajomar, ja que
dos jugadors del CP.
Sóller (Frontera i Timo-
ner) i un del C.P. Unión
de Sóller (Darder) es
desplaçaren a Sevilla per
prende part al Tomeig
de Ia capital andalusa,
que es va jugar els pas-
sats dies 4 i 5, represen-
tant a Ia Federació Terri-
torial de Balears. Le pro-
pera setmana informa-
rem de l'actuació a te-
rres sevillanes de Ia tri-

ptetasoHerica.
PeI que fa a Ia lliga,

l'actuació dels equips lo-
cals no va passar de re-
gular. A segona catego-
ria el Sóller perdé a casa
seva enfront el lider VI-
SA. EIs de Tercera una
de calç l'attra d'arena. El
C.P. Unió de Sóller perdé
Ia imbatibilitat i el liderat
a Son Oliva, mentre el
Belles Pistes guanyava
per Ia mínima al Son
Ametller. Les al.lotes del
C.P. Untó de Sóller no
pogueren amb Ia supe-
rioritat manifesta del
Amanecer i perderen 3^5
a tes pistes del carrer de
Cetre.

Acopsdepedal

La "Baixada a Sóller" serà de nou una Festa
Joan

El cicloturisme no és com-
petició... el cicloturisme és di-
versió... I si et vols convèncer
no dubtis en inscriure-te, dia
vint-i-sis, a Ia més antiga de les
proves cicloturistes del Calen-
dari Balear, Ia "Baixada a
Sóller". Es una prova popular a
Ia que hi poden participar tots,
sense distincions, i amb qual-
sevol tipus de bicicleta, men-
tres només estigui moguda per
a Ia força muscular.

PeIs que no s'atrevesquin a
pujar amb bicicleta cap a Vall-
demossa l'organització i Trans-
ports Caterina Sastre posen en
funcionament un servei comple-
tament gratuit pel transport
d'aquestes. La sortida serà do-
nada a Ia Plaça de Ia Constitu-
ció, davant l'Ajuntament a les
yuitdelmati.

Si estas interessat en
aquest servei posa't immedia-
tament en contacte amb en
Jaume Casasnovas, per co-
mençar a fer previsions.

La concentració dels ciclo-
turistes serà a les nou i mitja a
l'explanada davant el Restau-
rant Ca'n Pedro de Valldemos-
sa.

Després de fetes les ins-
cripcions es rendirà un senzill i
emotiu homenatge a l'amo en
Pere-Joan Uabrés, E.P.R., un
dels grans col.laboradors e im-
pulsors d'aquesta "Clàssica" Ba-
lear.

Fútbolde Empresa

Jaume Oliver, Presidentdel'Entrtat organitzadora, Nhirant una placa commemorativa a na Maria-Rosa del
"Patio", a ta darrera edició.

A les deu serà donada &
sortida als participants, sortint
entre música i acudits cap a
Deià i Sóller. Davant Son Ange-
lats els primers esperan als més
ressaguers, partint tots junts
cap al Port. Si algú està inspirat
podrà pujar voluntàriament Ia
Talaia, mentres els artres l'espe-
renalPort.

Després tots junts partirem
cap a Ia Platja, i a Ia Discoteca
"El Patio" ens serà servida una

Porvenir, 7 - Viajes Sóller, 2
F.M.

Porvenir: Enrique, Ledesma,
Murdosa, Correa, Marques, Vi-
cente, López, Muñoz, Rojas,
Capinos y Jiménez.

V.Sóller: Pablo, Raja, López,
VaIIs, Manrique, Gaby, Frontera,
Sema, Hector, Clua y Borràs
(Feijóo).

Arbitro: Sr. Andreu, hizo Io
que pudo para dar su edad, fal
ta de luminosidad sobre el te-
rreno de juego concediendo el
primer gol en fuera de juego y
sin que hubiese entrado el ba-
tón.

Goles: 2 Muñoz, 2 Rojas, 1
López, 1 Capero y 1 Jiménez.
Por parte visitante 1 Clua y 1
Frontera.

Comentario: Como el en-
cuentro anterior los veteranos
soto guardaron posiciones en el
primer periodo, que finalizó con
un apretado (3-2) para en Ia
reanudación echarse al ataque,
perder sitio sobre el terreno de
juego y dar muchas facilidades
a sus lanzadores en un campo
muymaliluminado.

Para mañana a las 18:00h.
se espera al D. Maganova y que
los Veteranos piensen que tos
encuentros tienen 90 min.

bona berenada, acabant l'inte-
ressant matinal esportiva amb
el lliurament de diplomes a tots
elsparticipants.

Cuidaran de Ia seguretat
dels participants Ia policía de
trànsit, els amics del C.C.D.S., I
els socorristes i ambulàncies de
Ia Creu Roja de Sóller, a més
d'un mecànic per si hi ha cap
problemaamblesbicicletas.

Pere Borràs va participar a ta
Cursa per Invitació d'Inca

El sdleric Pere Borràs fou
convidat personalment a Ia

Cursa per iinvitació que es va
disputar el passat diumenge,
dia vint-i-nou, a Inca en les
modalitats de puntuació i elimi-
nació, curs que tancava Ia tem-
porada ciclista competitK/a,
a Ia que només hi varen par-
ticipar els millors corredors
illencs.

A Ia prova d'eliminació en
Pere es va classificar en el lloc
desè i a Ia de puntuació va en-
trar dins el pilot. La primera fou
guanyada pen David Monserrat,
i Ia segona pen Melis, sent el
guanyador absolut en Gabriel
Crespi.

CARTELERADEPORTIVA

Sabado11

Fútbofc

15:00h. U.D. SoBerense-Búger(Alevines)
16:30h. C.F. Sóller-Santa Ponça (Infantiles)
18:OOh. Viajes SóHer-D. Maganova (Fútbol de Empresa)

Domingo,12

Fútbol:

10:30h. C.F. PortdeSóller-Calad'Or(Juveniles)
15:30h. C.F. SóNer-C.D. Manacor(Hla. Div. Nac.)

SEKVICIO F I A T LANOA

I
•garaje

IALLER MECANICO1

INVITA
ATODOSSUSCLIENTES

YAMIGOS
ELPROXIMODIAIl

DENOVIEMBRE
A LA INAUGURACIÓN DE SU

LOCALEXPOSICION

C/.HERMANOBIANOR1
TELEFONO632201

<4isi Pbw
S* FUSERfA

* MOBLE MALLORQUI
ANTIC

*FUSTEFOA

TALLERlEXPOSlClO:
CAMICASJURAT

ÍEL.6331 16

FROTS SECS
PatetiUa, golosinasy toda clase de

frutossecos
CalleLluna,68

VIDEOCLUB

cStfS^
C/.Cri$tobalCol6n,s/n

(Frente Mercado)
SOLLER(MALLORCA)

Transports
CSASTRE

Gasoil per calefacción
adomicili

TeI. 633049 / 630387

PLACER y
RELAJAMIENTO
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ANUNCIS CLASSIFICATS

PLELCONFECCION
AMEDH)A

TOT-PELL
BAJOSEDENPARK

07108
PUERTODESOLLER

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

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica
o antiga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de Sa
Coma fJeroni Bisbal). Ca-
rrer del Vicari Pastor, 8.
Teléfonos 63.08.65 i
63.07.68.

DE PARTICULAR A PAR-
TICULAR. Se vende Apar-
tamento Duplex, interiores
complementamente nue-
vos. Puerto de Sóller.
Tel.63.25.79.
Precio:8miIlones.

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

FAMILIA DE MADRID con
casa en Deià, busca chica
para estancia en Madrid y
frecuentes estancias en
Deià. Llamar 91-262.45.72.
Horascomidas.
Tel.63.14.38.

SE VENDE habitación de
matrimonio completa. In-
formes:63.13.48.

SE BUSCA, SEÑORA O
MATRIMONIO para cuidar
anciano en el Puerto de
Sóller en régimen interno.
Tel.23.00.33o45.89.83.

SE VENDEN APARTA-
MENTOS en Ia Plaza de
Sóller. Nuevos amuebla-
dos. Entrada 2.000.000. pts.
RestolOafios.
Tel.63.18.33.

SE DONAN CLASSES DE
REPAS fins a cuart d'EGB.
2000 Ptes. mes. TeIf.
63.01.72. Telefonar a partir
deles9delvespre.

VENDO SEAT 600 en buen
estado.Telf.63.02.78.

DOY CLASES DE REPASO
de inglés y todos los cursos
de E.G.B. Sólo sábados. TeI.
63.18.33.

TENC EN VIDEO BETA tots
els capitols de Ia sèrie
"Bellesa i poder" des de Ia
seva no emissió per Ba-
lears. Interessats: TeI.
63.12.88.(horesoficine)

SE VENDE UN PISO de 2
habitaciones. TeI. 63.30.38.

SE DAN CLASES de meca-
nografía y se pasan traba-
jos a máquina. Razón: Telé-
fono 63.06.02. Apartamen-
tos Neptuno, Puerto de
Sóller.

Se dan clases de E.G.B. y
lengua castellana. Razón:
teléfono 63.06.02. Aparta-
mentos Neptuno, Puerto de
Sóller.

633456

-Dimarts d'aquesta setmana, a Ia sortida del aparcament
públic de Ia Gran Vía, hi ha haver una bona fregada. Un veí
de Ia zona ho té clar: "Es normal que això passi. La visibili-
tat dels vehicles que surten, és pràcticament nul.la. EIs
cotxes aparcats tapen per complet. No hi ha cap garantia
de seguretat pels que pujen Ia rampa. Fins que no hi hagui
un denou seriós, no prendian mesures'. Lo trist és que sol
passar sempre el mateix.

Déu mosguardd'un "jaestàfet..."

-Rebem una cridada d'una sollerica habitual televident que
es queixa ferm de l'excessiva "espanyolització" idiomàtica
de Ia televisió estatal: "Com es pot parlar seriosament de Ia
campanya de normalització lingüística si en les 38 hores
diàries de les dues cadenes d'emissió, tan sols n'hi hi ha
una en Ia nostra llengua, i per més inri, ens han desconec-
tat de Sant Cugat totalment, amb Ia complacencia dels po-
lítics del partit majoritari, que sempre presumeixen d'auto-
nomistes i a l'hora de laveritat, mirau els resultats". Real-
ment 38 a 1 és una bona goletjada, sí senyora!

-Les urbanitzacions a Ia zona del Port, están de plena mo-
da. Un conegut resident al Port, no s'explica Ia "mànega
ample" a l'hora de concesió de licències per a construir:" Si
comparam Ia imatge del Port de Sóller de fa un grapat
d'anys a l'actual, a més d'un Ii hauria de caure Ia cara de
vergonya. S'edifica per tot sense cap mesura. Aviat, hen
aviat, les muntanyes de Ia nostra badía semblarán les fa-
moses i degradades de Santa Ponça o Andratx. Qui i per
què s'autoritza aquesta "masacre" urbanística?". Realment
nofagoig contemplartot allò.

-L'ultim cap de setmana, un vaixell amarrat a l'interior de Ia
Base Naval, en va fer de les seves. Diferents veinats de Ia
zona militar ens han fet arribar les seves queixes, totes en
Ia mateixa direcció: "Tota Ia nit un vaixell de bon tamany, va
tenir els motors en marxa a tota pastilla. Enmig del silenci
de Ia nit, eraterrible, despreciant als molts de ciutadans de
Ia poblada zona que també tenen dret al descans nocturn".
Talcomenshodiuen, hocontam.

Molta paUa i poc bessó
Espggés

Se suposa que molts de noltros, els sollerics que vi-
vim a n'aquesta vall, el cap de setmana passat i altres
dies vos haureu posat nerviosos arran de l'estat de
l'electricitataSóller.

Sembla mentida que solament faci un llamp o una mi-
queta de ventija estigui el merder armat amb el llum. Això
no és comprèn perquè un diria que si no pagàssim,
d'acord! però Ia nostra companyia de Gas, S.A., -pel
amics, TINIEBLAS S.A.- no se tallen ni un pèl a l'hora de
presentar factures o de posar pegues per tot arreu.en el
moment de sol.licitarqualque cosa.

Quina vergonya senyors! Es veu que Ia Verge de Ia
Llum ja els ha oblidat i que no vol saber resd'ells.

Gràcies a Déu que tenen aquelles perletes que dòna
goig veure-les -si hi ha corrent- i que quan entres a SON
PEGA, fan que te fugi el mal humor.

Jo solament voldria que a n'el responsable de tot això
Ii passàs Io mateix que mos ha pasat a noltors, que quant
tens escrits sis folis, te facin un tall de llum de 2 segons, i
totfotut...!

Joan, posa remei a tot això, tu que en saps i és Io teu.
SEMBLAMENTIDA:

Que el GAS S.A. en lloc de donar llum doni fum.
Que molt sovint si es necesita un metge al mig-dia no

se'ltrobi.
Que na Maria Antònia Colom tengui tant d'art per

mouresacama.
Que Ja no es canti el "Cara al SoI" a les discoteques.
Eratanmono
Que els socialistes sollerics no sàpiguen el seu cant

deguerra: laintemacional socialista.
Que el Batle no partesqui de vacances tal i com havía

drt.
Que en Miquel Jaume sigui tan amable d'ocupar-se

als plenaris dels cassetes de Ia Premsa. Gràcies Mique-
let!

Que el Batle posi tantes pegues per comprar un cotxo
a Ia Policia Municipal i, endemés, ja fa anys, que els va
privar de celebrar sa festa de sa Policia. No hi ha dret,
perquè si no tenen vehicle, no Ii podran davallar sa firma
a s'hotel Marbell i haurà de pujar amb el B.M.W. Serà ell
el que hi perdrà; el poble Ja està acostumat a pagar els
seuscapritxos.

Que en ToIo Ximet digui que el secret no està en
guanyar-ne morts, sinó en gastar-ne pocs.

Veupopular

Creu que Ia ciutat de Sóller està preparada per rebre el túnel
MlguelLOPEZA2NAR.
Bar Can Tomeu. CIUTAT

-Pens sincerament que, en
aquests moments, Sóller no es-
tà a punt per rebre el túnel. Tot,
absolutament tot, depèn de Ia
gestió municipal en aquest sen-
tit. Si hi ha capacitat de govern,
pot resultar una millora fantàsti-
ca. En cas contrari, les conse-
qüències serien absolutament
funestes. La clau de tot, radica
en l'acció clara i decidida dels
nostres polítics.

AntòniaAMERSBERT.
Cosidora.BINIARAIX

-Ai, Déu meu...!. Mira, Jo
crec que amb el túnel, no hi
haurà massa canvis. El que
realment es belluga, és el jo-
vent, i avui dia, el coll de Sóller
no atura als joves perque qui
més qui manco te moto o cotxe.
La gent major, vendrà en prin-

cipi, més que res, per curiositat,
però llavors tot es normalitzarà.
El gran aventatge es veurà en
el tema del trasllat dels malalts
urgents a Palma. Dic això, per-
què ho he patit molt recentment
per qüestions de salut.

Antoni VALLS MORELL.
CaixaPostal.CIUTAT

-En infraestructura de cap
manera Sóller no està preparat.
La circulació, un desastre, els
aparcaments, ídem, i no parlem
de les urbanitzaciones al Port.
Si les nostres autoritats han
permès que s'edificàs d'una
manera tan despiadada a Ia
muntanya de "Sa Torre Picada",
no és un precedent massa de
fiar cara a un futur. Ara bé, Ia
gent té por al túnel, i Jo no Ii
veig el motiu en aquest temor,
sempre que els nostres polítics
agafin les mesures pertinents.
Tenen temps si s'hi posen

totd'una. Pensam que si es fan
les coses amb seny, el túnel
representarà una millora històri-
ca per Sóller i donarà molta
empenta a Ia ciutat, tant laboral
como turísticament. Es clar que
no s'han de limitar a fer només
lanovaruta.

LlucMORELLRIPOLL
Botiguer.FORNALUTX

-No. Endemés el construc-
tor Ja ha mostrat el llautó en Io
del port esportiu. Es vèia clar
que a darrera el túnel hi havia
alguna cosa més. El que no es-
tava previst és que sortís a Ia
llum tan aviat. Un autèntic de-
sastre. Es d'esperar que els
nostres polítics, tenguin un mí-
nim de seny per aturar de cop
aquesta barbaritat. Quant al tú-
nel, Io dit, si es millora adequa-
dament Ia infraestructura, sí
que pot ser positiu per Sóller i Ia
comarca.

Jr Viajes Barceló
4^ AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 80

C/. PURSIANA, N° 38 - PALMA

INFORMESENSOLLER
ALMACENES COMPANY, C/. BORNE, N'. 3 - TeI. 63 18 33

FIN DE SEMANA
"CALA FERRERA". "HOTEL PONENT"

SALIDA DIA 24 NOVIEMBRE - REGRESO DIA 26 NOVIEMBRE.
TODO INCLUIDO 4.850 Ptas.

LES ESPERAMOS - PLAZAS LIMITADAS.
TENEMOS MUCHAS MAS SALIDAS. PIDA INFORMACIÓN

altamar
discoteca

TODOS LOS DOMINGOS
Y FESTIVOS

Grandes Galas
Juveniles CON LOS

ULTIMOS
VIDEO-CLIPS
DEL MOMENTO

Á partir de las 17 horas

No (alteis randes premios
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L'Estol de Tramuntana
parteix dilluns cap a Rússia

Església Natura

G.Mercé

TaI com Ja anunciàvem en
passades edicions el grup fol-
klòric Estol de Tramuntana viat-
jarà el proper dilluns dia 13 cap
a Ia Unió Soviètica on realitzarà
una gira per les ciutats de Mos-
cou i Lenningrado.

Ja fa uns tres anys que Es-
tol de Tramuntana mantenia re-
lacions directes amb l'ambaixa-
da soviètica al nostre país, més
concretament amb l'Associació
URSS-Espanya que és l'enca-
rregada de canalitzar les activi-
tats culturals entre els dos paï-
sos. Per fi aquest estiu passat
es va confirmar definitivament
aquest viatge que suposa una
important fita pel folklore es-
panyol Ja que és Ia primera ve-
gada que un grup folklòric del
nostre pais mostrarà Ia cultura

mediterrànea als soviètics.
El grup, format per una tren-

tena de persones, estarà
acompanyat per cinc més,
d'entre les quals cal nombrar
l'antropòloga afincada a Deià
Jackie Waldren, que els acom-
panya per a estudiar les dife-
rents reaccions dels soviètics i
dels sollerics en aquest encon-
tre entre dues cultures tan dife-
rents. Fruit d'aquest estudi,
Jackie Valdren pensa elaborar
una tesina que presentarà a Ia
Universitat anglesa d'Oxford.

Un total de 30 danses dife-
rents, i les colles de cossiers,,
dimonis i xeremiers seran els
que, al llarg dels dotze dies, Es-
tol de Tramuntana mostrarà al
públic soviètic.

La tornada és prevista pel
dia 24, i abans realitzaran una
escala de dia i mig a Praga on
faran unavisitaen platuristic.

L'ajuntament s'adherí a les accions
contra Ia Central Nuclear de Vandellòs

M.l.

El batle de Sóller presentà en el darrer PIe una moció d'ur-
gència verbal, recollint Ia que havia escrit el grup municipal del
PSM. En concret es demanava que l'ajuntament de Sóller, cons-
cient del perill que representen les centrals nuclears, Ia insegure-
tat que demostren les de l'Estat Espanyol, i Ia proximitat entre
Sóller i les situades a Tarragona, s'adherís a les accions empre-
ses pels ajuntaments i entitats cíviques veinades de Ia Central
Nuclear de Vandellòs.

Es recordà l'accident del mes passat, i les conseqüències
catastròfiques que hagués assolit l'incendi de Ia central si ha-
gués afectat els reactorsnuclears.

Tots els grups polítics consideraren positiva l'adhesió i, tal
com deia Ia moció, s'aprovà instar al Govem Autònom que es
declaràs a favor del tancament d'aquestes centrals nuclears que
presenten irregularitats en els seus sistemes de seguretat, i que
per tant són un perill constant per a tota Ia població.

Bartomeu Barceló, porrerenc, ha proporcionat coneixements a
moltes generacions de sollerics.

El pare Barceló esjubila
després de 45 anys com a mestre

G.Mercó

El passat dimarts cap-
vespre els alumnes del
col.legi Sagrats Cors, home-
najaren el seu mestre el Pare
Bartomeu Barceló amb
motiu de Ia seva jubilació, i
del seu 45 aniversari en el
món de I ' ensenyança.

El Pare Barceló va néixer
fa 65 anys a Porreres. El
1940 entrà a Ia congregació

de Missioners dels Sagrats
Cors, hi professà l'any 1942 i
fou ordenat prevere el 1949.
Es professor d'Educació
General Bàsica i d'anglès
per Ia Universitat d'Oxford.
Des de fa uns anys es tam-
bé el Superior de Ia Comuni-
tat dels Sagrats Cors de
Sóller. EIs seus alumnes fe-
ren una berenada amb ell al
mateix col.legi i Ii entregaren
una placa commemorativa
d'aquestadoblefita.

Sollerics i escoltes es
manifestaren a Mondragó

Redacció

Aquest darrer cap de set-
mana un bon grapat de sollerics
varen participar a Ia manifesta-
ció en contra de Ia urbanització
de CaIa Mondragó, convocada
pel G.O.B. i el M.E. i G.M. EIs
actes programats començaren
el dissabte capvespre amb
l'arribada a Santanyí dels Escol-
tes de tota Mallorca. Això es va
aconseguir gràcies a Ia coordi-
nació prèvia dels organitzadors.
Una vegada arreplegats els gai-
rebé 600 escoltes Ia comitiva es
dirigí a peu cap a CaIa Mondra-
gó, a on estava prevista
l'acampada. Muntades les ten-
des i distribuite els Agrupa-
ments es va fer rotllada per so-
par tots junts i poc després es
va iniciar Ia gresca. Damunt Ia
mateixa platja hi hagué jocs,
danses... La vetllada va acabar
a mitja nit cantant "La Balen-
guera"i"LaPatria".

El matí del diumenge es va
dedicar a visitar Ia recent urba-
nització de Sa Barca Trencada.
Tot el conjunt ha estat edificat
en molt poc temps, sense res-
pectar les formes de construc-
ció pròpies de Mallorca i des-
truïnt part de Ia CaIa per
ampliar-la. EIs manifestants es
dedicaren a recórrer tota Ia ur-
banització cantant i cridant:

ARA 0 MAI, SALVEM MON-
DRAGO. Després de dinar es
va tornar en forma de manifes-
tació de cap a Ia vila de San-
tanyi per participar al Gran Ac-
te. Aquest començà amb Ia lec-
tura de les associacions i enti-
tats que recolzaven Ia iniciativa i
amb un bellísim i exigent parla-
ment de Cosme Aguiló (mem-
bre del G.O.B.-Santanyí). Amb
això Ia plaça Major Ja era ben
plena amb els prop de 4.000
manifestants que participaren
malgrat Ia gran calabruixada
que ens va acompanyar durant
unabonaestona.

Hem de destacar Ia nom-
brosa participació del poble de
Sóller en aquesta manifestació
perquè, a més de l'Agrup. Es-
colta "Capità Angelats" hi eren
també presents pares d'escol-
tes, Justícia i Pau, CoI. per Ia
Pau i no-violència, i molts altres
sollerics. Això ens demostra el
poder de convocatòria del Mo-
viment Escolta al nostre poble, i
també el grau de consciencia-
ció dels nostres ciutadans pels
temes ecològics. També cal dir
que moltissima gent, i també
els organitzadors, es mostraren
preocupats per les constants
amenaces urbanístiques que
pateix Ia nostra vall, mos-
trant-se disposts a participar en
qualsevol acte popular que es
puguiduraterme.
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L'oferta d'un projecte d« petites dlmensk>ns consemblant al del plànol, lou desestimada per no cobrir tos neces-
sitats de ta nostra ciutat.

Es desestima aquest pavelló poliesportiu
Jaume Casasnovas

Sembla que hi ha acord en que Sóller es
mereix unes instal.lacions esportives dignes,
que solucionin les greus deficiències exis-
tents. El PIa d'inversions esportivesAi del con-
veni entre el Ministeri d'Educació i Ia Comuni-
tat Autònoma per aquest any no permetia més
que Ia construcció d'un poliesportiu clarament
insuficient.

Per tant, a Ia reunió de Ia Comissió Infor-
mativa que tingué lloc a l'Ajuntament el dia 6,
hi hagué acord general en que, sense renun-

ciar a res en el futur, el Consistori i totes les
forces vives interessades en el tema, deses-
timaven el projecte tipus 3', l'únic que es po-
dia obtenir en aquests moments, per ser mas-
sa petit, i sol.licitaven una instal.lació que pu-
gui absorbir Ia gran demanda esportiva de Ia
comarca.

L'esmentat PIa d'inversions permetrà,
d'aquí al 92, Ia construcció del pavelló polies-
portiu que Sóller necessita. Aquest PIa és
progressiu i arriba fins als 3.000 milions de
pessetes d'aquí al 92. Sembla que Sóller figu-
ra ben amunt en Ia llista de prioritats de les
institucions signants del conveni.
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