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Una innocentadade conseqüències gravíssimes

El 28 de desembre desapareix
el Jutjat de Districte de Sóller

PlòcidPérez

La tan temuda notícia de
Ia desaparició del Jutjat Co-
marcal de Sóller s'ha confir-
mat aquesta mateixa setma-
na. El Bolletí Oficial de l'Estat
del 13 de novembre inserta
l'ordre definitiva de conversió
del Jutjat de Districte de
Sóller en Jutjat de Pau a
partir del proper 28 de de-
sembre i, per tant, el Jutge
suplent, Antoni Riutort, i Ia
Secretària, passen a ser des-
tinats obligatòriament als Jut-
jatsdeCiutat.

Competències

La transformació en sim-
ple Jutjat de Pau suposa Ia
pèrdua de gran part de les
competències que fins ara
tenia assignades el Jutjat de
Sóller. Tot plegat, les fun-
cions que realitzarà a partir
del 28 de desembre es veu-
ran limiïadesa les següents:

• REGISTRECIVIL:
-Inscripcions de neixe-

ments, matrimonis i defun-
cions.

-Expedició de certificats
de neixement, matrimoni i
defunció.

-Instrucció, per delegació
facuttativa, d'alguns expe-

Apartird'ara,elJutjatdeDistricteseraunsimpleJutHitdePausense
pràcticament cap competència.

dients com, per exemple,
canvis de nom al català, ma-
trimonis, i alguns més.

• ORDRECIVIL:
-Actes de conciliació.
-Demandes fins a Ia

quantitat màxima de 5.CKX)
ptes.

• Quant a l'ordre penal,
les competències són pràcti-
cament nul.les.

Funcionament

A partir de Ia transforma-
ció en Jutjat de Pau, l'Ajun-
tament de Sóller serà l'enca-

rregat de subministrar els
medis materials pel seu fun-
cionament.

La institució serà regida
per un Jutge de Pau nome-
nat per l'Ajuntament, que
percebrà un salari de
300.000 ptes. cada any. A
més comptarà amb el nom-
bre de funcionaris que el Mi-
nisteri de Justícia designi i
que, en principi, seran els
tres mateixos que té ara el
JutjatdeDistricte.

Conseqüències

Segons les fonts consul-
tades pel nostre Setmanari,
Ia transformació del nostre
Jutjat ocasionarà greus per-
judicis als sollerics, tota ve-
gada que suposa un distan-
ciament entre els ciutadans i
Ia justícia, i entre Ia justícia i
lamatèriajutjada.

La iniciativa de convertir
els Jutjats de Districte en Jut-
jats de Pau va ser moK dis-
cutida en el moment de Ia
seva adopció, i donà lloc a Ia
protesta de bona part dels
municipis afectats que, no
obstant això, han vist com
les tesis del Ministeri de Jus-
tícia guanyaven enfront a les
municipals. Només el jutjat
de Ciutadella ha aconseguit
conservar Ia qualificació que
teniaabans.

"La madona del mar i els pirates", nowel.la guardonada a Pollença.

Miquel Ferrà, premi a una
novel.la sollerica
Redacció

El sdleric Miquel Ferrà Mar-
torell acaba de ser guardonat
amb el quart premi literari de Ia
seva història com a escriptor: el
Guillem Cifre de Colonya de
Pollença. El títol, "La madona del
mar i els pirates", és una novel.la
de base històrica destinada als
joves.

El nostre Miquel és un dels
mallorquins més premiats. Ante-
riorment s'havia fet seus el Ciu-
tat d'Alcira (1.989) amb l'obra
"Allah Akbar"; El Ciutat de Palma
(1.987) amb "Crònica de Guinea"
i el Ramon UuII (1.985) amb "El
misteri del cant Z-505".

Com quasi sempre, Sóller, el
seu estimat Sóller, surt per mit, i
en aquesta obra de pirates i es-
tàtues tampoc hi podia mancar.
Quasi tots e)s elements de
l'obra premiada són nostres:
Monesteri de Santa Catalina,
Port de Sóller, desembarc pirata
d'Arreç SaIa, l'estàtua Madonna
del Mar -trobada dins mar da-
vant Ia nostra badia- i una tra-
ma que qualsevol sdleric ha de
seguir amb interès. La novel.la
guardonada es publicarà a te
col.lecció EIs Grumets de La
Galera (Barcelona) i 400.000
pessetes és Ia quantia del pre-
mi. La tasca dels Ja quinze lli-
bres de Miquel Ferrà ens
umplen de satisfacció sollerica.

Futbol PortEsportiu

Tampoc Amengual pogué lluir davant el Manacor. (Foto Sampedro).

El líder s'exhibí a Can Maiol (1 -5)
T.O.

El Manacor no perdonà a Can Maiol. El capdavanter, es mostrà
clarament superior a un Sóller que distà ferm de l'habitual. Veu
d'alarma en el club local: el preparador Jesel, es veu obligat a con-
vocar a juvenils, davant les sis baixes cara al partit d'aquest diu-
menge a Peguera. Per diferents motius, Bestard, Alfons, Martín,
Got, Brugos i Verdú, no es podran alinear. Aquesta circumstància,
agreuja Ia de per sí delicada situació del conjunt local. Per l'altre
diumenge, són recuperables Bestard, Got i Brugos. Recordem que
el visitant serà el Santa Ponça.

Avuivespre,
l'Ajuntament

espronunciarà
sobreelPort

Esportiu
Redacció

Per avui divendres estan
convocats dos Plens ex-
traordinaris de Ia Corpora-
ció, en el transcurs dels
quals es debatrà Ia positura
que adopta l'ajuntament
enfront del projecte de Port
Esportiu que promou Ia so-
cietat Marina Port de
Sóller, S.A.. El primer PIe
començarà a les nou del
vespre, i el segon just a con-
tinuació. Aquesta presa de
positura de Ia Corporació
sobre aquest tema va ser
considerada prioritària a Ia
darrera reunió que celebra-
ren els "Amics de l'entom de
Sóller"; grup que ha polarit-
zat l'oposició popular al pro-
jecte.

W*f"
..,,«**

1.700 firmas a Sa Plaça
Tot Sóller es concentrà a plaça: Durant tot

el matí, a partir de les 10'30 hs. moltissima
gent anà passant per firmar en contra del Port
Esportiu, per donar suport a Ia campanya i
també per observar les pancartes que s'ana-
ven pintant.

Tots els metres de tela blanca s'esgota-
ren, i molta gent quedà amb les ganes de pin-
tar-ne una Altres grups les dugueren Ja pinta-
des, i alguns locals públics i comercials penja-
ren Ia seva pancarta o element al.lusiu, per
manifestar-se també.
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Sant Iscle, afavoridor de Ia
bctactóinfantil.
Demà, Sant Romà, advocat
deferpariarbéidar.
Diumenge, Santa Elisabet,
d'Hungria.

COSTUMARI

Segons Ia tradició
Sant Romà va sofrir el
martiri de tallar-li Ia llen-
gua. D'ací que hom el
tingui per advocat de fer
parlar bé i amb claredat.

Les persones de
parla defectuosa acu-
deixen a l'aplec que te
lloc al santuari de Sant
Romà de Ia Clusa. AIs
infants tardans en par-
lar, els passen per Ia
boca una llengua
d'argent, i, amb una
campaneta del mateix
metall, els fan beure
aigua.

primitiva
Sorteig d'ahir dijous,
dia 16 de Novembre

3 11 18
25 32 34
-Comp. 37-

2 o.n.c.e
Dqous,16-novambre..98.107

Dimecres,15-nov 95.917

Dimorts,14-nov 22.391

Duluns,13-novembre 10.278
Divendres, lO-novembre
09.180 (Serie 191)

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCAirestade
l'EstatEspanyol:

4.000Pts.
Estranger:6.500Rs.

Serveide
benznera

Dies faners
de6a22hores

Diumenges i festius:
TANCAT

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Segueíxla
possibilitat
depluges

Joan Puigserver

TEMPERATURES

Maxima21,8dia11
Minima 9,8dia12

La setmana pasada Veu de Sóller ja anunciava Ia
possibilitat de que es produisin pluges aquesta set-
mana.

Una depresió en el golf de Càdiz, ha provocat fins
ara fortes pluges a Andalucia, amb greus inundacions
aMàlaga.

Aquesta depresió té tendència a desplaçar-se
cap a Ia mediterrània, si ho fa així tendrem les tant
desitjades pluges ben aviat.

De moment ahir matí va caure un ruixat que donà
4 litres/m2.. Veurem si això hagi estàt només l'aperitiu
i que a les jores ja hagi plogut més, i si no ho ha fet tal
volt ho fase a les pròximes hores.

REGISTRE CIVIL

Fornalutx

NElXEMENTS.
MARC, fill de Juan José Castañer i Margarita Sastre Umbert. Nascut el 4
denovembre.

SOLLER
MATRlMONlS
MIGUEL Borras Massanet amb BEATRIZ Arbona Darder, dissabte 21
d'octubre.
DEFUNCIONS:
CATALINA Gomila i Garau. Morta dia 7 de novembre als 76 anys.
FRANCISCA CoII i Deyà. Morta dia 7 de novembre als 87 anys.
JUAN Colom Oliver. Mort dia8de novembre als 90 anys.

ACTES DE LA SETMANA

/PLE EXTRAORDINARI sobre Ia suspensió de Ter-
renys Urbanitzable Programats. Avui dissabte a les
21 hores.

/RECOLLIDA DE FIRMES en contra del Port Espor-
tiu, a Ia plaça de Sóller i al Port (davora Sa Llotja).
Dissabtedematí.

/CONCERT a càrrec de Hopkinson Smith, interpreta-
rà obres barroques per a llaüt. Església de Bunyola,
diumenge dia 19 a les 20,15 hores.

/EXCURSIO a Sa Cucuia de Fartàritx. Diumenge dia
20, sortida a les 8 hores, de l'església del Roser VeII
de Pollença. Organitza: Estel Vidalba.
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PUNTSDE
VENDA

Sóller: EstancdePlaça.
Ca'nGodo.
Ca'nPereLluc.
Ca'nCalatayud.
Calabruix.
Ca'nMiquelLlauner.
BotigaSaCreu

L'horta: ComestiblesVidal.
Port: QuioscLorente.

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

Estanc Raça Fleming

NOTES DE SOCIETAT

JoanEnsenat:
murió todo un personaje

En días pasados, se recíbtó Ia consternante noticia de te muerte del
amigo Joan Enseñat Jufâ, conocido y apreciado de todos por el cariño-
soapodode"EnJoandesPuro".

Muchos fueron bs amigos que tuvieron el gusto de pasar indvida-
bles veladas a su lado en "Sa Botigueta des senyors" y sus veladas casi
siempre iban acompañadas de una buena comida, ya que el buen
comer también fue uno de los rastos más característicos del buen ami-
go.

La muerte jamás te asustó y aún recordamos que el día 29 del
pasado mes de Octubre, acompañado a un amigo, quiso regresar a
Sólterparamanifestarsuúttimoadiósasusseresqueridosdesiempre.

Descansa en paz y recuerda, amigo Joan, que siempre fuiste un ser
muy querido por todos.

Inauguració d'un nou local de
venda i exposició de cotxes Fiat
El passat diumenge dia 11, es va inaugurar el

nou local i venda de Ia marca de cotxes FIAT, ambs
els darrers models: CRONO DUEMILA, REGA-
TA-MARE, TIPO, UNO 70SXIE, de benzina i diesel.
L'encarregat del local es el conegut i jove mecànic
José COLOM, que estira al vostre servei al carrer
Hermanas BianerN". 1.

Donam Ia nostra enhorabona.

TRECACLOSQUES
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Diets
Cercau set noms de bolets.
Se »egetxen d'esquerra a
dreta, de dreta a esquerra,
de dalt a baix, de baix a dalt,
i en diagonal, al'indretia
l'enreves. En acabar, amb les
Hêtres restants, se podrá
llegir un dit que fa referencia
a aquesta época de I' any .
SoluciónsalaSOPA
D'INSTfíUMENTSdel
número anterior ARPA -
CLARINET-PIANO-VlOU-
ORGUE-TROMPETA-
BANDURRIA-TAMBOR.
SokidóaldifDel'estiuoe
SantMartíal'h/vemetde
Sant Mamet mig any
complet".

PROGRAMA ClTA PRÈVIA

PARA NO ESPERAR
LLAME

633111
633150

*
NSALUD

Serveis

AjuntanentdeS*r 630200AK04
CfenaMuniqpddelPcrt 630101
AjurtamentdeForrduh 631901
AjuntsnentdeDeià 639077
JutjatdeS*r 6303«
Notaria 632611
Redoria 630602

PotóaMuntópa 630200
PoioaMurtópaWrgèraes 633721
Guà-daCMl 630203
Bombers 632500

UritatSaníàna 633011
CreuRoja 630845
MetjedeGuàrde(Avisos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cementiri 631429
Residencia+tosp« 630777
Depuradora 630642
Cotreus 631191
ilGas',s.a 630128
ServeiFunerari 630805
tlGas's.a(averias) 630198
BGas's.aftJrgencies) 631106
LocutoriBiniaraix 630017
ObresdePort 633316^9

AS.C.P.(Ca'nDUce) 632421
ChxtoSoferense 631206
LaUrioniaBotigueta1 630163
DefensoraSoferense 631556

FerrocartdeSoter 6X130
Oa3arcosAzutes' 630170
OaTramontara1 632061
ParafaTaxisísPorl 631384
P*adaTaxJs-Soter 630571
ParadaTaróSaTorre 631379
AutocarsUompat 202125
AutocarsS*r 632821
AutocarsRepic 630567

TRINS

flrtn*Sd*r06,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
a*rflrtme06,45-09,15-11,50-
14,10-18,30.

TRAMVIH

Safcrflort05,55-05,55-07,00-8,00-
'09,oo-io,oo-ii,oo-'iaoo-
13,00-'14,00-15,00-
16,00-17,00-17,55-19,00-20,00-
^0,45
(21,OODiumengesiFestiu3).
flw*Safcr06,20-07,30-06,25-09,30
-10,30-11,30-12,X-'13#-14,30
-15,30-16,30-17,30-18,X-19,30-
20,20-21,10
(21,20DiumengesiFestius).
AVlS t̂etramviesmarcatsambun'
anfaçenambteambadesyscrtdesdete
trens.

AUTOCARS

Patnt-VtUmottUMà-
flart*&Sfcr07,30MO,00-12,00'

15,00-19,00
MdtSOeríMà-
ValUemossa-Pakna:
07,30-09,30--14,30-16,00--17,30.
MMvMMflKO&1?-10,45-
12,45'-15,45-19,45.
O*-M*fcMM*MNtOB.OO-
10,00--15,00-16,30--18,0O.

(*)Essuprirreaekdunengesifes-
tus.

&ferftyttfeAtfMfo09,00.
Art*SafcrJtor*A*flfK09,30
flortd»A*Mf*¿átor16,00.

BARQUIS

Pof1deScHer-SaCaktn:
10,00-15,00.
Jhu*feKtoMbfltfK
12,00-16,45.

LDI
WARMA

AI'Ajuntament(PofciaMunicipal)vos
indicarantafarmaciaa
laqualvospodeuc6ngr

Veu de SóBer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIOPERSONAL

DE18A20HORES
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Canarícultura Circulació EsteiNou

Jas'ha
enllestit
elconcurs
deSóller

p.p.

Es repetiren en el
certamen d'Inca els re-
sultats obtinguts per
Antoni Cabot a Marrat-
xí: un primer premi de
color amb un canari bru
plata rubí, i un segon
premi de positura amb
un gloster.

Antoni Cabot pre-
sentà cinc canaris al
concurs, mentre Miquel
Socias, que presentà
tres lizard en positura, i
Sebastià Frontera,
amb un híbrid i dos de
color, s'hagueren de
conformar simplement
amblaparticipació.

ConcursaSóller

Està quasi tot a punt
perquè es celebri el
concurs de Sóller, entre
els dies 24 i 28 de no-
vembre, a les sales de
Can Cremat, on es pre-
veu una notrida partici-
pació de canaricultors
sollerics.

En total es distribui-
ran més de 30 premis
en les especialitats de
positura i de color, tant
individuals com per
grups.

L'entrega dels ocells
es farà el divendres 24;
el jutjament es celebra-
rà els dies 25 i 26, i s'ha
reservat el dilluns 27 i el
dimarts 28 com a dies

devisita,
L'entrega de premis ^s
farà el mateix dia 28, i
es conclourà Ia diada
amb un sopar de com-
panyonia al restaurant
Altamar

EIs jutges de color
seran Antoni Abellan
Sanchez i Carlos Galce-
ran Camprubí, i els de
positura Luis Delgado
Zurita i José Vilaregut
Codina.

Es canviarà de sentit de circulació dels carrers Batach i Serra, i es
tancara part del carrer de Ia Uuna els dissabtes.

L'Ajuntament recull l'opínió dels veïns
entorn a Ia reforma circulatòria

M.l.

L'ajuntament rebé fa une
setmanes tot un plegat de fir-
mes de veinats que es declara-
ven en contra de Ia reforma cir-
culatòria, i sol.licitaven canviar
el sentit del carrer de Ia Lluna i
que, per tant, els vehicles hi cir-
culassincomabans.

Preocupat pel tema, el pre-
sident de Ia Comissió Informati-
va de Govemació, Sanitat, i
Serveis Socials exposà eltema
als regidors d'aquesta comis-
sió, i proposà visitar els veïnats
més afectats (tant positiva com
negativament), per tenir infor-
mació de primera mà.

Es per això que aquesta
setmana, Miquel Gual ha co-
mençat aquestes visites, en les
quals donà i recull informació
dels ciutadans. En primer lloc,
demana si el veí és o no és par-
tidari de Ia reforma circulatòria i
perquè, en quina mesura l'ha
afectat al comerç o a Ia vida

quotidiana, i quins aspectes
considera més necessaris per
acabar d'arreglar Ia circulació
dinsSóller.

Informació als ciutadans

Per altra part, i aprofitant Ia
mateixa visita, Miquel Gual
explica que Ia reforma circulatò-
ria encara no està closa i prest
es canviaran de sentit dos ca-
rrers més: el carrer de Batach, i
el carrer de Serra, que els dos
seran d'entrada dins el carrer
delaLJuna.

També sol.licita l'opinió dels
veinats sobre el tancament del
carrer de Ia Uuna, des de Ia
plaça fins al carrer Victòria, els
dissabtes dematí, a fi de saber
com acolliran Ia idea els comer-
ciants i habitants d'aquest sec-
tor. Una vegada recollides totes
aquestes dades, s'informarà a
Ia comissió i s'enviaran totes les
dades i conclusions a Ia Comis-
sió de Govem que decidirà so-
breeltema.

PEZ f
COMUNICAASUSCLIENTESY
AMIGOSQUEPERMANECERA
ABIERTOTODOELESrVffiRNO.

LABORABLESA PAR TIR DELAS
21,30HORAS.

DOMINGOS YFESTIVOSA
PAR TIR DELAS17HORAS.

VlDEO CLIPS - POOL BILLAR - DARDOS
TEL.:633787

C/. Almirante Miranda, (principio calle Fútbol)
PORTDESOLLER-

<%estauremte

INSTALAClONESY
REPARACIONESELEaRICAS

CAMBIEAL220V.

E/ectra
PkuaAntonioMaura,10

Triefono>632946
Tdefono portkutor.
632976y632926
SOUER(MaNorca)

Transports
CSASTRE

Gasoil per calefacción
adoffllclll

TeI. 633049 / 630387

Nou material pel taller ocupacional
M.l.

Segons ens han informat
els responsables del taller
ocupacional "Estel Nou",
aquell centre acaba de rebre
una subvenció de l'Ajunta-
ment de 113.000 ptes.
Aquesta quantitat serà des-
tinada a \'adquisició d'una
cabina per esmaltar i un
compressor amb pistola,

destinats a augmentar l'ins-
trumental de l'aula de cerà-
mica. El taller ocupacional és
un centre privat subvencio-
nat que acull els joves defi-
cients de Ia comarca i també
de Bunyola, i que està dirigit
per l'associació ASANIDESO
(Asociación de niños defi-
cientes de Ia comarca de
Sóller).

En total assisteixen al
taller 19 joves entre 16 i 30

anys, que realitzen treballs
de ceràmica, tapissos, esto-
res, i d'altres treballs volan-
ders per encàrrec. El taller
ocupa dos dels edificis de
l'escola de Les Marjades,
cedits a precari per l'Ajun-
tament, que es fa càrrec
també de les despeses co-
rrents: aigua, llum i telèfon.
El manteniment i reformes
dels edificis correspon a Ia
pròpiaassociactó.

Sanitat

El CDS sol.licita Ia neteja d'un focus de brutor
Redacció

La portaveu del CDS a l'Ajun-
tament, Maria Antònia Colom,
presentà una sol.licrtud de neteja
periòdica de l'encreuament de Ia
carretera de Deià amb el camí que
baixa als Béns d'Avall.

En Ia instància s'argumenta

que aquell indret està situat al
costat d'una carretera mott transi-
tada pels turistes i que des d'allà
es divisa una de les millors pano-
ràmiques de Ia Costa Nord de
Mallorca.

Això fa que s'aturin en aquella
raconada molts estrangers en visi-
ta turística per Ia zona.

D'acord amb Ia proposta,

aquella esplanada s'ha transfor-
mat ara enun focus de brutícia a
causa de l'acumulació de bosses
de fems i munts d'escombraries i,
en conseqüència, Ia imatge turisti-
ca d'aquell lloc deixa molt que de-
sitjar. El CDS entén que Ia neteja
es podria fer bé directament o bé
amb Ia col.laboració de l'ajunta-
mentdeDeià.

"Objectiu: Ia Pau" diu no als impostos de guerra
G.Mercé

El Col.lectiu per Ia Pau i Ia
No Violència ha editat el núme-
ro 9 de Ia revista Objectiu: Ia
Pau que és un monogràfic so-
bre l'objecció Fiscal. En ella,
aprofitant l'inici del període es-
tablert per a presentar Ia decla-
ració sobre Ia renda correspo-

nent a l'any 1988, s'explica de-
talladament com fer l'objecció
fiscal. Aquesta explicació, en-
capçalada per una frase de
Gandhi "La no cooperació amb
el mal és un deure tan evident,
com Ia cooperació amb el bé",
va acompanyada d'un raona-
ment que explica per què ser
objector fiscal i per què serveix.

EIs objectors fiscals, en el

moment de fer Ia declaració de
renda, descompten els diners
que l'Estat destina al Minsteri
de Defensa i els fan arribar a
entitats i projectes que tenen
per objectiu Ia Pau i Ia Solidari-
tat. Avui vespre mateix, el
Col.lectiu per Ia Pau i Ia No Vio-
lència realitzarà un col.loqui
sobre aquest tema a Can Dulce
ales21'30h.

-. . i.

La Torre del Port, quan encara no hi havia
cap casa edificada ni al costat ni damunt, donarà
nom a Ia plaç de davant, allà on s'atura el tram-
via, i d'allà- on partien els carros per anar a ciutat
un temps. Aquesta foto és un document de més
de cent anys, que pocs de nosaltres verem. Es
ben evident que era una torre i no un castell el

que hi havia, encara que els pescadors, des de Ia
mar, algunes vegades agafen senyes anome-
nant-la "es castell". Aquesta denominació des de
Ia mar, però, no ha arribat a Ia gent de terra, que
sempre ha dit "Davallaré en tramvia fins a Sa To-
rre", o "Esperem a Sa Torre", a "s'aturada a Sa
Torredeltramvia".

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR ELALMA DE

t

que falleció en Palma, día 9 de Noviembre de 1989
ALAEDADDE54AÑOS

habiendo recibido los Santos Sacramentos y Ia Bendición Apostólica

E.P.D.
Sus apenados: esposa, Micaela Deyá Pons; hijos, Bárbara y Jame Vaquer Deyá; madre polí-

tica, María Pons Mayol; hermana, Antonia Vaquer Vidal; hermanos políticos, José Uobera, José,
Francisco, Guillermo, Bernardo y Jame Deyá Pons, María Morell, Remedios Mira y Margarita
Ameller; primos, Andrés Vaquer y María Silvar; sobrinos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican que Ie tengan presente en sus
oraciones.

DomicilioenSoller:C/.SanJaime.51. [
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Comunicaciones

Radio La Luna emite en
F.M.(107'3)yestereo

Transports AccióSocial

Redacción

La emisora local Radio La
Luna, ha empezado a emitir en
F.M. a partir de esta semana en
calidad de pruebas en Ia fre-
cuencia 107'3. La nueva moda-
lidad de emisión (F.M.), ha sido
una renovación de Ia emisora
por parte de su propietario De-
seado Mongeot y para realizar
un control de audiencia, se rue-
ga que llamen al TeI. 63.39.34
dela8dela24,OOhoras.

En breve, se pondrán en
venta participaciones para un
importante sorteo cuyos pre-

TerceraEdat

mios consisten 'en un Ra-
dio-Cassette y una cámara fo-
togràfica, en combinación con el
sorteo de Ia ONCE. Asimismo,
se pondrá en marcha un "Club
de Socios", para cuya inscrip-
ción, deberán dirigirse a calle
Batach, 23 (Man'a Campins).
Pensemos que el mantenimien-
to de una emisora de radio,
comporta muchos dispendios al
estar al servicio de toda Ia ciu-
dad de Sólter y más al carecer
de subvenciones oficiales. Tan
sólo Ia inestimable ayuda de los
pequeños comerciantes hace
posible mantener las emisiones
diarias.

Diada de fraternitat
al"ComteMal"

J.S.

Presidida per Rafael
Socias, President de Ia
Federació d'associacions
de Ia Tercera Edat de les
Balears, i per gentilesa de
Ia direcció de l'empresa, es
reuniren en el barbacoa
"Comte MaI" de Bunyola
uns dos mil dirigents de les
associacions de tota
Mallorca el passat diven-
dres, dia 10, en una diada
decompanyia.

Hi assistiren també
Onofre Martorell, coordi-
nador de Ia Serra Nord, i
els directius de l'associació
deSóller.

En el transcurs de Ia
diada, els participants po-
gueren admirar l'especta-
cle de lluites medievals,
simulades lluites a mort
executades amb una reali-
tat inigualable, que foren

l'admiració dels assistents.
A l'hora del dinar, arròs

brut a l'estil del Comte i
pollastre sencer a l'ast a
l'estil medieval, amb pata-
tes. Postres, vi blanc i ne-
gre o aigua completaren el
menu.

A les acaballes, es serví
el cafè a Ia SaIa de Festes
del local, i s'òferí un breu
espectacle artístic que fou
mort ben acollit pels convi-
dats.

Al final, el director de
Son Termes i Comte MaI
els dirigí unes paraules
d'agraïment per haver ac-
ceptat Ia invitació d'assistir
a l'acte i conèixer d'aprop
I ' espectacle medieval.

En definitiva, una diada
molt entretinguda que, se-
gons ens digué Josep Mo-
ra, "s'haurà de tenir en
compte per futures excur-
sions de l'Associació de Ia
TerceraEdatdeSóller".

Esdesconvocà
lavagadel
ferrocarril

p.p.

Només sortir al carrer
l'edició del dia anterior,
arribà a aquesta redacció
Ia notícia de Ia suspensió
de Ia vaga que els treba-
lladors de l'empresa Fe-
rrocarril de Sóller, S.A.
havia convocat pel dilluns
dia13.

La vaga es descon-
vocà després que els
treballadors i Ia direcció
de l'empresa arribaren a
un acord, segons el qual
el Ferrocarril tomarà ad-
metre el treballador que
havia acomiadat per ha-
ver prescrit el contracte
de treball que l'unia tem-
poralment a l'empresa.
EIs sindicats considera-
ven que aquest acomia-
dament suposava l'in-
cumpliment del conveni
per part de l'empresa,
que garantitza el mante-
niment dels llocs de tre-
ball durant el temps de Ia
seva vigència.

L'acord amb l'empre-
sa s'aconseguí després
d'intenses negociacions,
una vegada que el 80%
de Ia plantilla laboral del
Ferrocarril donà suport
per escrit a Ia convocatò-
ria de vaga adoptada
pelssindicats.

EIs representants
dels treballadors mani-
festaren Ia seva satisfac-
ció per Ia forma que s'ha
resort Ia qüestió. En opi-
nió dels treballadors,
aquest enfrontament
amb l'empresa ha servit
per fer renéixer els vin-
cles de solidaritat entre
els obrers, i per unificar
línies d'actuació entre els
sindicats de CC.OO. i
UGT.

Prevenció de toxicomanies

El temps lliure i el fracàs escolar,
temes a tractar enguany amb els pares

Coincidint amb l'entrada del mes
d'octubre i l'inici del calendari escolar
s'ha tomat posar en marxa enguany el
Programa de Prevenció Comunitària
contra les Toxicomanies. Es tracta
d'un programa de lluita contra Ia dro-
gadicció inclòs en el PIa d'Acció Social

elaborat per l'Assistent Social de
l'Ajuntament, que forma part del con-
veni subscrit entre el CIM i l'Ajunta-
ment de Sóller, i compta amb Ia col.la-
boració del gabinet de psicòlegs del
Consell, Ia Creu Roja local i el grup
d'Acció Social de Ia parròquia.

Redacció

-Aquest Programa de Preven-
ctó vui dirigit als pares, als profes-
sorsialsalumnes:

-¿Respecte a l'acció dirigida
als pares, es constitueixen tres
grups segons l'edat dels infants
respectius, corresponents als
cicles d'EGB Inicial, Mitjà i Supe-
rior, que també inclou FP i BUP.
Amb cada grup s'elegeixen, en
una reunió prèvia, els temes a
tractar al llarg del curs. Una vega-
da elegits, cada un dels temes
s'aniran desenvolupant mitjançant
trobades mensuals conjuntes
ambelstècnics.

-¿Pel que fa a als professors,

es planifica un cap de setmana en
e» transcurs del qual se'ls explica
el contingut del programa Tu
decktes" de prevenció de les to-
xicomanies.

-L'acció de cara als infants
depèn de Ia voluntat dels mes-
tres, i consisteix en l'aplicació del
"Tu decides" a les aules.

Elprimercontacte

B passat 22 de setembre es
cetebrà Ia primera reunió amb els
pares, en el transcurs de Ia qual
s'etegiren els temes que seran ob-
jecte d'anàlisi enguany, i es for-
maren els grups corresponents
per edats. En total hi assistiren 22
persones de les 65 convidades.

Ete temes elegits per ser de-

senvolupats enguany, sempre
d'acord amb les edats dels in-
fants, són els següents:

re.
1.- Organització del temps lliu-

2.- Prevenció del fracàs esco-
lar.

3.- Prevenció de toxicomanies
i artres conductes anti-socials.

4.- Psicologiadel'adolescent.
5.- Educació sexual de l'ado-

lescència.
6.- Orientació vocacional dels

infants.
Des de llavors, s'han cetebrat

també vàries reunions amb els
representants dels Qaustres de
professors de les distintes escoles
de Ia comarca, per tal de dur en-
davant el programa de prevenció.

Tenemos el placer de invitaries a Ia inauguración de nuestras nuevas exposiciones de
COCHES NUEVOS Y DE OCASION, que se celebrará D.M. el próximo sábado día 18.

Este acontecimiento nos coincide con Ia presentación de Ia nueva gama de S-5,19 y 21
Bicuerpo. A tal fin Ia exposición permanecerá abierta sábado de 10 a 13.30 y de 17 a 21.

Domingo de 10 a 13 horas.

- ¡ESPERAMOSSUVISrrA!
'"

HERMANOS PALOU FRAU, S.A.

HERMANOS PALOU FRAU, S.A.
AGENOA RENAULT
VEHÍCULOS NUEVOS - OCASION
MECANICA GENERAL. CHAPA - PESTTURA
SERVICIOGRUA.
Isabel II, 68 - TeL 630701.
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La declaració de renda

Desarma els teusimpostos!
Col.lectiu per Ia Pau i no Violència

En el transcurs d'aquest
any -i com en d'artres ante-
riors- dissortadament el man-
teniment de les forces arma-
des de l'Estat han suposat no
sds el 8% del pressupost total
(un dels més arts), sinó que a
més un grapat de víctimes per
accidents, morts d'ells mor-
tals, i per suïcidis. A totes
aquestes vides humanes, mol-
tes ja no recuperables, po-
drien afegir el cost de les dife-
rents "joguines bèl.liques"
trencades en aquests acci-
dents, tal com: un helicòpter,
els dos F-18, etc. Ja solament
el preu de vides humanes que
en temps de Pau(?) s'ha co-
brat l'exèrcit ens hauria d'ha-
ver sensibilitzat a rebutjar tota
aquesta maquinària de guerra
creada i mantinguda per tots
nosaftres. I no només això: els
mil de milions de l'erari públic
que s'engull el complexe mili-
tar serien suficients per abas-
tir mortes de les necessrtats
socialsquetenim.

Vokjuem o no, tots contri-
buïm amb aquesta economia
bellicista i amb el manteni-
ment de to "pau armada" que
només aprofita els interessos
d'un poder cada vegada més
allunyat dels pobles i d'un sis-
tema financer i multinacional
que econòmicament és el
més poderós de tots: amb els
diners que es gasten en un
dia en armament es podria
combatre Ia fam d'a^una de
tes zones més castigades del
planeta (Eritrea, per exem-
ple),

Es per això que us exhor-
tem que ara, a aquestes da-
tes de Ia declaració de renda
us decidiu a "desarmar els
vostres impostos", a prendre
una postura activa, valenta,

per a "combatre" aquest mal-
baratament de vides humanes
irecursosmaterials.

Objecció de consciència

Som conscients que de-
manem que us enfronteu a un
veritable repte i que no és fàcil
dur a Ia pràctica un ideal de
pau quan l'adversari és l'Estat
en les seves vertents legals
més fortes: allò milrtar i allò
fiscal (qui el defensa i de qui
s'alimenta).

Emperò, el reconeixement
per part dels Estats dels drets
humans sempre ha estat a
costa d'anar, inicialment, a
contracorrent d'allò legalment
establert i per tant de des-
marcar-se de les lleis en vigor.
I així com l'objecció de cons-
ciència al servei militar, encara
que d'una manera parcial, ha
estat reconeguda legalment,
de Ia mateixa manera pensem
que l'objecció de consciència
en el terreny fiscal també ha
d'arribar a ésser-ho. Malgrat
tot, hem d'esser més, mott

més perquè se'ns comenci a
considerar d'una attra manera,
perquè se'ns tingui en compte
i deixem d'ésser sancionats o
jutjats.

Que de Ia mateixa manera
que s'ha reconegut en Ia
declaració de renda l'objecció
religiosa, amb Ia mateixa
orientació es procedeixi amb
aquelles persones que, sense
inhibir-se de les seves obliga-
cions -impostos- a l'Estat,
desitgen que Ia part dels seus
ingressos que va destinada al
Ministeri de Defensa sigui
destinada a artres apartats o
menesters més profitosos so-
cialment o cap aquells països
que més ho necessitin.
Aquesta és una oportunrtat
concreta i real per a construir
laPau, noladesaprofrtem!!!

Des d'aqui fem una crida a
totes les persones interessa-
des o que desitgin informació
al respecte, que estem a Ia
vostra disposició tots els di-
marts de 20 a 21 hores en
CanDulce.

SalutiPau

L'impostretígiós
Acció Social: Justícia i Pau

Com tots Ja sabem durant
aquest mes de novembre s'ha
de fer Ia Declaració de Renta
corresponent a l'any 1.988;
enguany, com l'any passat, i
d'acord amb Ia llei 37/1988,
els contribuients tenim el dret
de destinar el 0,5239% al sos-
teniment de l'Església Catòli-
ca o bé a artres fins d'interès
social. Per tant hem de pensar
que com a creients tenim el
deure de destinar aquest tant
per cent (sense que això su-
posi pagar més) al sosteni-
ment de l'Església, amb Ia fi-
nalrtat que a curt termini les

Comunitats Cristianes s'auto-
financììn. La manera de fer-ho
és ben senzilla: s'ha de posar
una ix (x) al requadre n' 6
anomenat Assignació Tributà-
ria de les dues darreres fulles
de l'imprès de declaració
D-101 (fulles reservades per a
l'Administració). En el cas que
no es marqui cap requadre
l'Estat entén que Ia voluntat
del contribuent és optar per
"altres fins d'interès social". Si
Ia declaració Ia tramiten a una
Gestoria no oblidi especificar
al gestor Ia seva decisió.

Un fet coriós i al mateix

temps incoherent és que més
del 85% de Ia població es
declara Catòlica i després
només el 38% contribueix al
sosteniment de l'Església; un
12% dóna suport a fins d'inte-
rès social i un 50% no explicita
Ia seva voluntat (aquestes
dades corresponen a Ia
Declaració de l'any passat).
Es probable que per manca
d'informació el 50% deixàs de
marcar una de les dues op-
cions.

Parròquia de Sant Barto-
meu

Veud'Església

La lliberta t d 'esperit
Llorenç Lladó Calafat

Beriín, tantes jornades sím-
bol aberrant i vergonyosa reali-
tat, és aquests dies beneurat
esdeveniment i símbol espe-
rançador.

De sempre, Ia llibertat
d'esperit pot més que Ia for-
ça-tirania dels poderosos amb
armes, doblers o prestigi, po-
derosos per fora, dèbils per
dins.

"Ens podeu fer callar, tan-
car a Ia presó, i fins i tot execu-

tar, però no ens obligareu a
pensar com voltros", han repe-
tit milers de generacions a tots
els indrets de Ia Terra i en el
devenir de Ia història.

EIs pobles que àdhuc si-
lenciosos, aprimits i amb màr-
tirs a Ia memòria col.lectiva,
saben mantenir encès el foc
sagrat de Ia llibertat d'esperit,
no poden perdre mai l'espe-
rança: te*ten el present i el fu-
turmassaclars.

L'Església, com a Poble de
Déu aquí i ara, pretén amb l'au-
tofinanciació, Ia llibertat d'Es-
perit que Ii donà Jesús i poder
vèncer Ia doble temptació
permanent de o bé, per defec-
te, vendre l'ànima a qui sia i
caure en Ia dependència.

I perquè tots els ciutadans
formam el Poble i els creients
en Jesucrist l'Església, cada
ciutadà i cada creient es pot fer
l'aplicacioaellmateix.

El port esportiu

Hiha alternatives alPortEsportiu
Agrupació local del PSM-EN

Davant els esdeveniments
que ens enrevolten de tan
aprop, com són els projectes
de ports esportius, l'agrupació
del PSM i els JEN de Sóller ens
pronunciam rotundament en
contra.

Es clar que no anam en
contra de les persones que re-
colzen les esmentades inten-
cions de construir a un lloc on
el sentit comú dóna alternati-
ves molt més racionals. De tots
és sabut que hi ha sollerics que
han posat bones intencions en
el suport a qualcuns d'aquests
projectes, cercant un profit
econòmic per a Ia nostra
vall.

Nosattres, malgrat defen-
sem alternatives verdes, no es-

Glosa

tam en contra del progrés, pe-
rò sí contra les actituds pròpies
de cert "progrés" desmesurat
que només cerca diners fàcils.
Ja hem fet públic el nostre pa-
rer, i ens hem pronunciat en
contra del Port Esportiu i dels
seus germans el Túnel i Ia ur-
banització promoguda per Ia
Immobiliària Alcázar. Però és
que, endemés, el Consistori
aprovà una proposta nostra de
posar en marxa les negocia-
cions amb el Ministeri de De-
fensa sobre Ia utilització dels
terrenys del Destacament Na-
val.

No fa falta reflexionar gaire
per donar-se'n compte del
caos urbanístic i estètic del
port de Sóller perquè, ende-

més, ens venguin a donar Ia
darrera mascarada, com són Ia
construcció del Port Esportiu i
Ia urbanització d'Es Través. I
més ara, quan tots sabem que
hi ha una conciencia hostelera
que vol regenerar les platges i
millorar l'entorn. Ara i aquí te-
nim allò que ens mereixen per
Ia poca conciència que hem
demostratfinsavui.

Hi ha alternatives. Hi ha so-
lucions per fer del port un lloc
agradable per a tots. Des
d'aquí us volem convidar a Ia
propera taula informativa sobre
els esmentats projectes, que
es realitzarà a Ia sala d'actes
de La Caixa el proper diven-
dres 24 de novembre a les 21
hores.

EspobleesmanIfestà
A.C.E.F.

Es poble se manifestà
d ' una manera correcta
en contrad'aquest projecte
que no se pot acceptar.

Sóller té un port molt hermós
que té forma de copinya
i certs ocells de rapinya
el volen fer desastrós.

Es poble té maldecaps,
i poder sebre voldria
amb aquestacompanyia
els qui estan associats.

Polítics, quepresumiu
de que tot ho feis per bé,
aquesta vegada heu de fer
que a Sóller, per quedarbé,
no es faci port esportiu.

No votem port esportiu!
EIs hotelers van en contra;
que si yos tanquen sa porta,
Ja em direu de què viviu!

Alternatives deportesportiu
Sa GadeIla de Tramuntana

Una vegada reposats de
l'espant que ens va donar el
Túnel, quan ens han passat les
agrures i el cor comença a re-
cuperar el seu ritme normal, idò
ara un altre esglai torna a per-
torbar Ia vida dels sollerics de
pau, enamorats d'aquest poble
afortunat i que aspiram a viure
tranquils i a deixar viure.
Aquest espant s'anomena port
esportiu i el volen posar davant
elbar"Palmeras".

Davant aquesta notícia, tot
d'una s'ha posat en marxa l'an-
tiga llei d'acció i reacció i per
tot arreu Ja trobam dos bàn-
dols, els promotors i els que
estan a favor, i els detractors i
els que estan en contra. La llui-
ta es presenta dura. "Las
aguas del NiIo se teñirán de ro-
Jo".

El que és clar, i això quasi
ningú no ho dubte, és que
PLATJA I PORT són incompa-

tiblesdetriar.
Triar o bé començar a pen-

sar seriosament, i no esperar
que els de fora, ens venguin a
treure les castanyes del foc.

Idò posats a pensar, veim
que hi ha dues alternatives per
fer un port esportiu, per altra
banda més que necessari.

AltemativaA

La de sempre, és a dir, a
L'ESTACIO NAVAL (E.N.).
Quan pariam de L'E,B, tot
d'una ve un dragamines per
demostrar-nos que ells Ia ne-
cessiten i Ia utilitcen. Però un
pic en Ia nostra vida hem de
ser seriosos. L'E.N. prest o tard
haurà de desaparèixer.

Alternativa B

Al camp de Sa Mar, entrant

pel torrent de davant el Mar
BeII, i els plans que hi ha darre-
ra el "Canyís". Això és tècnica-
ment fàcil. Més econòmic, i no
altera en absolut Ia configura-
ció, corrents, ecologia i estètica
delportactual.

I tot això lliga i planteja Ia
necessitat d'un bo pla per de-
senvolupar Ia Platja d'en Repic
i tomar Ia primera i absurda lí-
nia per fer-ne una segona, ter-
cera i si cal quarta. Això sí, fent
lescosesbenfetes.

Per tant totes les barques
petites i llaüts estarien al Club
de Mar d'en Repic, i tots els
bots i barques grosses i de ve-
la estarien al moll actual, i res,
res amb absolut aturat pel mig
delport.

Volem idò, deixar aquesta
idea per a Ia consideració i dis-
cussió entre tots els sollerics. I
veiem qui I diu mes grossa.

AMEN.

PLACERy
REWJAMIENTO

<3>2081 13
Abierto de 16 a 5 de ¡a madrugada

TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA

RAMON VTVAS 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



Veu local VeudeSóUer/ 17denovembredel 1989

PortEsportíu Constituftel col.lectiud'Amics del'Entom de Sóller

Es recolliren quasi 2.000 firmes contra
Ia construcció del Port Esportiu

Arran de Ia presentació, per part de Ia socie-
tat Marina Port de Sóller, als transportistes,
constructors, alguns partits polítics, premsa i
Conselleria d'Obres Públiques del projecte de
Port Esportiu, s'ha organitzat un moviment po-
pular contrari a aquest projecte que va convc-
car pel passat dissabte una concentració a Ia

G.Mercó

El dissabte passat, a les 11
h. del demàtí, va tenir lloc a Ia
Raça de Ia Constitució una
concentració popular per mani-
festar el rebuig dels allà assis-
tents cap el projecte de Port
Esportiu presentat per Ia socie-
tat Marina Port de Sóller S.A.
Des d'abans de les 11 h. fins
passades les 13'30 hi hagué
concentrades tot el temps una
mitjana de 700 persones de to-
ta edat, i es calcula que durant
aquestes hores s'arribaren a
concentrar un total de 3.000
persones contràries a l'execu-
ciód'aquest projecte.

Durant més d'una hora
s'anaren confeccionant davant
l'Ajuntament unes pancartes
què després serien instal.lades
pels carrers més cèntrics de Ia
ciutat, per Raça i. peí Port. Ea
elles es poden Uegir encara
avui frases com "A*' port espor-
tiu ni projecte, tal com està és
perfecte", "No faceu animala-
des, deixau es Port de Sóller
com ens agrada", "No No. No
No No^o "Destruiu vottros
ca-vostra, sa platja és tota
rtosfra"entred'artres.

La pancarta del consistori

Alguns dels regidors de

\

Plaça de Ia Constitució.
Aquest moviment, els Amics de l'entom de

Sóller, compta amb el suport d'entitats solleri-
ques i foranes, de polítics de l'Ajuntament de
Sóller i de persones veteranes en aquest camp
com Carles Fluxà, president dels Amics de CaIa
Galiota,entrealtres.

Elsmfantstambé
partïciparenen

laconcentracio.

Lesassociacions institucions
ientitatsprivades
ferensentir
igualment to seva veu.

l'Ajüntament de Sóller que
també es manifestaven contra
aquest projecte pintaren una
pancarta sobre cartró amb el
lema "L'Ajuhtament no vol
aquesta brutor" que en poste-
rioritat signaren -i coUocaren alt
de les escalés de l'Ajuntament.

TAULA WFORMATWA
PSM

"4 PORT ESPORTIUS A LA NOSTRA BADIA"
1972-1989

DIVENDRESDIA24
ALES21HORES.

SALAD'ACTESDE "LA CAIXA "

Quasi 2.000 signatures

En aquesta concentració
s'inicià també Ia recollida de
firmes de persones que,
d'aquesta manera, manifesten
el seu total rebuig cap el pro-
jecte de construcció del Port
Esportiu presentat per Marina
Port de Sóller S.A., sol.licitant
alhora als organismes perti-
nents Ia realització de les ges-
tions necessàries per tal
d'aconseguir Ia utilització dels
terrenys portuaris del Desta-
cament Naval per a poder so-
lucionar les mancances que
sofreix el nostre port en qües-
tionsd'acdliment portuari.

L'organització divideix els
firmant en tres grups; els me-
nors de 18 anys, els sollerícs i
els forans per a controlar millor
el nombre de firmants i Ia seva
procedència. A les taules ins-
tal.lades per tal i es recolliren
untotalde 1.700firmes.

La recollida continuarà du-
rant algunes setmanes gràcies
a comenciants i particulars que
Ia segueixen. EIs dissabtes
l'organització instal.larà una

taula al Port i a Ia Plaça de Ia
Cpnstituciópertalfi.

Amicsde l'entorn de Sóller

La idea dórganitzar un mo-
viment contrari a..aquest pro-
jecte de Port: Esportiu va ser
un fet casual i espontani, però
amb un dia i mig aconseguiren
juntar més de xeixanta perso-
nes que, en una reunió infor-
mal celebrada en el Centre
Cultural Can DuIcè on hi assis-
tiren polítics, representants
d'entitats diverses i sollerics
preoucupats per aquest tema,
decidiren organitzar Ia con-
centració, pintada de pancar-
tes i recollida de firmes.

En reunions successives
han elegit un nom pel qual
se'ls coneixerà: Amics de
l'entorn de Solter, i s'han
creat una sèrie de comissions
on cada una tendrà una funció
específica dins aquest movi-
ment.

EIs Amics de l'entom de
Sóller, col.lectiu obert a qual-
sevol persona o entitat, orga-
nitzarà properament artres ac-
tes populars en els quals els
ciutadans tendran l'oportunitat
de manifestar-se i de les quals
informarem puntualment.

Dins les accions més im-
mediates que duran a terme
podem destacar el de preparar
una campanya de cartells i
adhesius alusius al projecte de
PortEsportiu.

També pensen contractar
un misser perquè els assessori
en les accions de tipus legal
que pensen iniciar. Per attra
banda solicitaran a les entitats
i associacions soHeriques, cas
que siguin contràries a aquest
projecte, el seu suport mitjan-
çant una carta que hauran de
cumplimentar degudament.

Valoració de ta primera con-
centració

EIs Amics de l'entom de
Sóller, per boca d'alguns dels
seus components, valoraren
positivament aquesta primera
acció popular organitzada amb
tansolscincdies.

Jaume Albertí declarava
que "aquesta concentració ha
suposat un bon començament
precisament perquè no ha es-
tat ni massiva ni ridícula" i creia

„

que era important ej fet que "hi
havia gent que se'n düia im-
presos per a recollir més signa-
tures o persones que no duien
el D.N.I. i l'anaven a buscar rà-
pidament i tomaven a firmar o
asseguraven que Ia setmana
quevetomarierf.

Normalització de ta Policia
Municipal

Per aquest dia Ia Policia
Municipal, aprofitant les noves
possibilitats que ofereixen els
carrers de Sóller després de Ia
reforma circulatòria d'aquest
estiu, va tallar el trànsit de Ia
Raça en tres fasses. D'aques-
ta manera es va facilitar el mo-
viment dels conductors.

També aquest dissabte Ia
Policia va aprofitar per a estre-
nar els nous cartells indicatius
bilingües.
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Demà.alPortiaRaça
Segueix Ia recollida de

firmes

Amicsde l'entorn de Sóller

Aquest dissabte pasat
es va dur a terme Ia primera
convocatòria del poble de
Sóller en contra del port es-
portiu projectat per "Marina
Port de Sóller", consistent en
comenxxxar Ia recollida de
firmes i en una penjada de
pancartes. Creim que els
ciutadans estam d'enhora-
bona, no només per Ia mas-
siva assistència de perso-
nes i grups, sinó també per
Ia capacitat de resposta i
organització que es va de-
mostrar. Voldríem agrair Ia
participació de tots, el seu
suport econòmic i també Ia
col.laboració dels qui amb
feina o material hi varen par-
ticipar: molt especialment
als artistes que ens ajuda-
ren a pintar les pancartes i a
Ia Policia Municipal pels
seusserveis.

El text dels fulls per fir-
mar és el següent: "EIs que
seguidament signam volem
manifestar el nostre total
rebuig cap al projecte de
construcció del port esportiu
al Port de Sóller, presentat
per Marina Port de Sóller
S.A. Som conscients de les
mancances que té el port en
qüestions d'acolliment por-
tuari i per tant sol.licitam

també als organismes perti-
nents Ia realització de les
gestions necessàries per
aconseguir Ia utilització dels
terrenys portuaris del Des-
tacament Naval". El total de
firmes que es recolliren va
ser de 1700. En quant a les
pancartes en vàrem elaborar
un bon grapat, que afegides
a les realitzades per altres
col.lectius arriben a Ia dot-
zena i ja estan penjades al
Port i a Sóller. Per pagar les
despeses i mantenir Ia
campanya s'aplegaren unes
65.000 pessetes, quantitat
prou notable i que fa veure
el compromís i Ia preocupa-
ció de tots els sollerics per
aquestprojecte.

Per demà dematí, dis-
sabte 18 de novembre a
partir de les 11 h., seguirem
amb Ia recollida de fimes
amb una taula a Plaxxx i
una aKra al Port, al moll de
Sa Llotja dels pescadors.
Us recordam Ia necessitat
de dur el D.N.I, per autentifi-
car Ia firma. També volem
comunicar a totes aquelles
persones que vulguin fulls
de firmes per fer arribar a
attra gent que en podran
aconseguir a qualsevol de
les taules que hem anunciat.

8 mallorquines entre 25.000 participantes

PESCADOS
LACONCHA
Abiertode9,30a 13,30

yde 15,00a20,30

C/.delaMar,i/n.

AntonlaSeguí
DepUación-Pedicura
Manicura-Masajes

Tel.632891
C/. San Bartolomé, n'6

RESTAURANT SA COVA
MENU ECONOMIC; DIFERENT CADA DIA

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

VESPRESAPARTIRDELES 19'00h.
TOTS1HIVERN

TANCAT ELS DIMECRES
Talefono639189C/. FelipoBauza,3-Deia|Mallorcal

El solleric Joan Oliver acabà
Ia "20a New York City Marathon"

L'infatigable, i gran col.laborador del nostre
Setmanari, Joan Oliver, participà el passat diu-
menge, dia cinc, a Ia 2Oa edició de Ia Marató
de New York, quedant classificat en el lloc
19.128, d'entre els prop de vint-i-cinc mil partici-
pants.

Jaume Casasnovas

L'emoció i el misteri de córrer aquesta mara-
tó, començà amb el gran viatge emprès des de Ia
nostra Ciutat cap als Estats Units, comptant so-
lament amb 77 dies d'entrenament i 687 quilò-
metres a les cames, com a preparació per a Ia
marató més populardel Món.

D'entre els 25.000 partici-
pants, hi havien 8 mallorquins,
que, com els altres, corregue-
ren aquests 42 quilòmetres i
195 metres, prenent Ia sortida
des de Fort Wadsworth fins
arribar al Central Park de Man-
hattan.

L'experiència -com ens
manifestava l'amic Joan- va
ésser inoblidable, amb una or-
ganització perfecta en tots els
sentits.

500 llocs comuns portàtils

Entre totes les anècdotes
contades són de destacar
aquestes: Quan els participants
travessaven els ponts -un total
de quatre, dels que els dos més
antics eren de ferro-per evitar
que els atletes es poguessin le-
sionar o fer mal, aquests esta-
ven totalment coberts d'esto-
res... quilòmetres i quilòmetres
d'estores... Al llarg de tota Ia
cursa, es varen instal.lar un total
de 500 wàters portàtils, perquè
els participants, poguessin fer
les seves necessitats fisiològi-
ques.

L'organització estava for-
mada per 7.5DOO voluntaris,
2.000 policies, 320 radio-aficio-
nats, 36 terminals de computa-
dores, ambulàncies, socorris-
tes, metges, bombers, etc... a
cada parell de • carrers, control
d'avituallament a cada dos qui-
lòmetres, o dos quilòmetres i
mig, i una infinitat de coses que
podríem anomenar fins omplir
fullsimésfulls. .

Públicemocioqat
pelsdarrers .

Malgrat tot, .el millor fou el
comportament de Ia gent. Se-
gons en Joan no hi ha parautes
per explicar-lo. 1Si aquí .partici-
pes a una cursà i tens Ia des-
gràcia d'entrar dins els darrers,
Ia gent et siula i no et fan ni
punyetero cas. Allà tot és com-
pletament diferent, quan més
tard arribaves, el públic més
emocionat estava. Si haguessin
pogut 't'haguessin entrat en
braços.

A més al llarg de tota Ia cur-
sa, a cada barriada, trobaves
orquestres, "majorettes", con-
junts musicals... amb una parau-
la festa per animar a tots els at-
letas.

La mateixa gent et donava
menjar, pastissos, xocdats, frui-
ta, etc... En poques parautes Ia
gent enten l'esport d'una artra
manera molt diferenta a Ia nos-
tra.

Ens parlà concretament
d'un fet, al barri de Harlem, el
més pobre de New York, a on

Joan Oliver acompanyat del popular metge esportiu Teo Cabanes a l'arribada d'una de les maratons més
importants del Món. (Foto: Bartomeu Rosselló)

una doneta Ja molt major, pot
ser de 80 anys, bastant mal
vestida, i que es veia que no
tenia possibilitats, estava amb
les mans esteses i plenes de
caramels, per donar-los als co-
rredors que passaven per allà.
Imatges que el bo de Joari no
oblidarà mai, com ens deia en-
cara tot emocionat.

Pujadesi baixades dins el
CentralPark

La duresa de Ia prova, és
una de les seves més especials
caractéristiques, degut a les pu-
jades i baixades, especialment
al començament i als 9 darrers
quilòmetres dins el Central
Park.

De totes formes, com vàrem
poder veure a través de Ia tele-
visió, el més emocionant és el
moment de Ia sortida, el veure
aquestes vint-i-cinc-mil perso-
nes juntes, que sembla que mai
podran arribar a agafar un rit-
me, arrancant i aturant-se, fins
que els primers, han pres ja Ia
davantera i tot comença a fun-
cionarcomcal.

El canó va prendre foc

I Ja cqm anècdota final,
crejem també important con--
tar-vos el fet de que abans de
començar Ia próva, després
d'escoltar l'himne nacional dels
EE.UU., mbment durant el qual
els americans amb el seu Ja
tradicional patriotisme, estaven
amb Ia mà al cor; el Batle de 1a
Ciutat va anar a disparar el ca-
nó per donar Ia sortida, Ii va
prendre foc... i no es va dispa-
rar, sent una sorpresa majúscu-
lapertots.

Després d'haver-vos co-
mentat un poc l'important expe-
riència del nostre company
Joan Olivor, per part de' "Veu
de Sóller", solament ens cal
animar-lo per preparar laprope-
ra i desrtjar-li sort en tots els
sentits.

També Ii votem manifestar Ia
nostra enveja, Ja que l'expe-
riència viscuda tant esportista
com humanament és digne
d'elogi, i també, com no, d'en-
veja.

Enhorabona Joan, ara i per
sempre endavant amb forçai

ElpoWaceticesport8tasdtericva
aconseguir acabar Ui Marató amb

només *etanta-set dies
d'entrenament

Jaime Fons
REPARACIONyVENTA
PLANCHAyPINTURA
SERVICIODEGRUA

PoetisaFmnciscaAlcover,s/n. TeI. 630235-SOUER

VIDEOCLUB

^C/. Cristóbal Colón, s/n
(Frente Mercado)

SOLLER (MALLORCA)

J.SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
ServiciooficiaI

FAGOR-ASPES
C/.detoMar,157,bajos

Tel.630673
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Ambelmarcadorazero,elsmanacorinstreguerenunapilotadedinslaporteria.L'art>itreGarciaCarTasco(!Sva
ferelsuec. (FotoJ. Sampedro)

Mrtja hora per l'esperança (gol d'Amen-
gual de penal), i avassallament manaco-
rí acte seguit. Un Manacor convecut de
tes seves forces, que quan anava enda-
vant ho feia amb decisió total. El Sóller
no va ser el d'altres diumenges, espe-
cialment en l'aspecte defensiu, on
enlloc de mostrar-se roquer y ferme,
no encertà amb els marcatjes, davant

un conjunt que precisament requeria
absoluta i estreta vigilància. El fotut del
cas, és que el Sóller queda ara en una
delicada situació, amb dos partit immi-
nents altament delicats. Per exemple,
diumenge a Peguera no podrà jugar ni
Bestard, ni possiblement Martín i Got.
En canvi, si que debutarà el nou fitxat-
ge,eldavanterOscarCamicer.

1 -5. Sense opció davant el futur campió

Una passada de campionat!
El Manacor goleja amb comoditat a un Sóller vulnerable
¡desmoralitzat.
No funcionà ni Ia defensa..

ToniOliver

Quan en el minut 18, Amen-
gual convertí el penal en que
fou castigat el Manacor, per
infracció del porter Uodrà sobre
Miralles, el que significava el
1̂ ), mofts aficionats albergaren
esperances de que es repetís Ia
proesa de tomar el gallet. Es
dar que, perque allò suc.ceís,
era imprescindible montar un
impenetrable sistema defensiu,
i amics, qualsevol parescut amb
Ia teoria fou pura coincidència.
Per exemple, els dos primers
gols manacorins, foren rematats
per Femeníes i Nofre sense

oposició de cap casta. 1-2 al
descans.

Esfonsamentcol.lectm

Fluix, fluix el segon temps
solleric. Un 0-3 parcial definenix
clarament el que passà. Nofre
de bell nou i Botubot per dos
cops, deixaren el marcador
amb l'espectacular 1-5, un tan-
teig que el Sóller no encaixava
des de feia un caramull de
temporades. El Manacor, el dit,
un equip amb ofici i efectivitat.
Superior a Ia resta d'adversaris,
Ja té 10 positius, i cinc punts
d'aventatje damunt el segón
(mes3).

Per attre costat, hi ha haver
bulla a Can Maiol. Un nombrós
grup de seguidors manacorins
es donaren cita a & VaII, i dis-
frutaren amb el joc i els gols del
seu equip. I és que quan les
coses roden bé, tot és joia,
eufòriaialegría.

Regular l'arbttratje de García
Carrasco, amb una jugada
especialment discutida: un gol
fantasma no concedit, quan el
marcador anava a zero, i
segons sembla, Ia pilota va
entrar dos pans a dins Ia porta.
PeI demés, mig figa, mig raïm.
Bestard fou expulsat per doble
amonestació. La segona tarja,
increiblement rigurosa.

Paguera-Soller,arectificar,
i ben aviat

Ara deu tocar Ia calenta..

A les darreres quatre visites,
el Sóller sempre ha puntuat
en "Es Pas de ses LJebres"

ToniOliver

Acudeix el Sóller diumenge a un camp a on en els darrers
quatre anys, hi ha guanyat dos pics, i hi ha empatat attres
dos. La tradició es podria mantenir, i aquest any, més que
mai. Treure algún punt del terreny del Peguera, significaria un
autèntic alè, i especialment amb les circumstàncies actuals.
Desprésdeduesdefredes, aratocalacalental

Baixes, baixes, baixes...

La ratxa negra de lesions, segueix a un ritme impresk>
nant. Martín, que acabava de reaparèixer, té finalmente el nas
romput i fou operat aquest dilluns. Haurà de reposar tal voKa
un mes. Atfons, té greus, problemes d'hemia, i el metge Ii ha
aconsellat ràpidament intervenció quirúrgica. Verdú ha ingre-
sat a files. Bestard, va veure Ia quarta targeta, i tampoc hi
serà. Valga l-hi que Got i Brugos han entrenat, que Camicer,
el nou fitxatge, podrà debutar, i tal votta també jugui en Nova.

lrregularPeguera

També pinten bastos per davers Peguera. L'equip de
Crespí si bé carbura a fora camp, a casa de morts problemes
per encarar els partits. De moment, hi han puntuat els Santa
Ponça, Ferreries (2-3) i CaIa d'Or (2-3). A premudes a guan-
yat a Cardessar i Santa Eulàlia. Ha canviat a molta gent, i està
el període de conjunció. En definitiva, partit a 1-X, en principi
de lleuger pronòstic local, però sense descartar un possible
empat. CaI suposar que desrpés de DUES de fredes, tocarà
Ia calenta, que carai!. Arbitrarà l'eMssenc Ferrer Bonet.

NNque(Bestard,unaabs*ncianotabtoadinsPeguera.
(FotoSampedro)

La Tercera, resum
deIajomada

Alaiorperdé
l'imbatíbilitat

Antoni Rullòn

Trenta-dos gols es marca-
ren, a una jomada de marcat i
significatiu signe visitant.
Només tres equips pogueren
guanyar a casa seva, dos aca-
baren amb empat i cinc suma-
ren els dos punts als seus res-
pectius desplaçaments.

Destacarem que en aquesta
onzena jornada de lliga ha per-
dut l'imbatibilitat l'Alaior. Només
queda ja invicte el líder Mana-
cor, que és l'equip que ha
guanyat més partits (8). El
Poblense és el que n'ha perdut
més (7). L'equip menys golejat
és l'Alaior (4) i el més gdetjat el
Porto Cristo (22). El "rei" de
l'empat l'Alaior que n'ha acon-
seguit?.

Portmany i Manacor marca-
ren cinc gols cadescuns d'ells,
el primer a un devaluat Poblen-
se i el segon al Camp d'En
Maiot.

Perdé per primera vegada,
al seu camp, el Cardesar. El
Uoseta, amb moKes baixes, es
va veure superat per un des-
concertant CaIa Millor i el Cade
D1Or no pogué amb el lluitador i
aferradis Santa Ponça. Normals
els empats registrats a Maga-
nova i Porto Cristo aix( com les
victòries del Felanitx i Constàn-
cia.

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

CALA MILLOR-ALAIOR: EIs
locals amb moral després
d'haver guanyat amb daritat a
Uoseta, reben un Alaior que
voldrà demostrar que Ia seva
derrota a domicili va ésser un
"accident".

MANACOR-PORTMANY:
Primer y segon classificats, els
de Manacor són una màquina.
EIs eivissencs intentaran
posar-li les coses difícils.

CADE-SOLLER: EIs locals
són mott irregulars a casa seva,
només han guanyat un partit,
n'han empatat un aftre i n'han
perdut TRES. El Sóller ha de
aprofigar aquesta circumstàn-
cia i ha de borrar qualque nega-
tiu.

. PANADERIA yPASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Telèfono 63 O / 32

SantJaumo, 7- Telefono63 1286
FABRICA: llleta, 48 - Ca 'n Tabalot - TeI. 63 O6 5 Ì

GRUPO ZUFNCH
SEGUROS

A8"ci.Suchte-S4Uer
Genov«v«I.S«K*foS«««f

PtozaConstitucion,9 TA
Tel.632105-07100Soller

Pernal
EM DROGUERIA

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

PARAFACHADAS,
INDUSTRWS,

DECORAOONYMARINAS

A***>
W FrocoIor

PAPELESPINTADOS,
MOQUETAS,COUS,

PINCElERIA,INSECTICIDAS,
ARTICUlOSLIMPIEZA,

PRODUCTOSPARAPISCINAS,
ARTICULOSPARAARTISTA,

PALOU,22
TELEFONO 633842

SOLLER(Mollorca)

Cafetería

Drugstore
Pianoõar

EsTravés. Telefono631392-PORTDESOLLER

CA'N TONI RELV
(Comercial Antonio Castafter)

CaIIe Luna, 27 - TeIs. 630424 - 630215

Loza - Cristal-Porcelana - Hules - Ceràmica decorativa - Objetospara regalo
Aluminio - Plásticos - Cubertería - Material cocina - Figuras para Belenes -

Marcos - Cristalerías - Vajillas - Vidrio - Imágenes religiosas, etc....
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Arriba un goletjador de 19 anys pel C.F. Sóller

Oscar CARNICER: "Soy un punta
nato.

Toni Oliver

A finals de Ia passada
setmana, el SóHer va fitxar a
un jove atacant, procedent
del C.D. Betxi, III Divisió de
Castelló. Oscar Camicer
MontoHo, és a MaMorca per
motius d'estudis, i ha vingut
entrenant amb el Mallorca At.,
a les ordres de ToIo Vich, que
el va recomenar a l'equip
solleric. Camicer, que acaba
de fer els 19 anys, va debutar
en edat juvenil a Categoria
Nacional, i entrena des de fa
una setaman a les ordres de
Jesel.

-Explica als lectors de
^eu de Sóller" com va ser Ia
teva arribada a Mallorca.

-Uegué hace unos meses
para estudiar en Palma 1°. de
empresariales. Desde enton-
ces, entreno con Ia plantilla
del Mallorca At. a las órdenes
de ToIo Vich quien me ha
parecido un gran técnico y
una magnífica persona.

-Tenc entés que ja esta-
ves mit compromès amb el
LJoseta...

-En efecto, había realiza-
do dos entrenamientos con el
LJosetense, con Daniel. Se
me planteó Ia posibilidad de
fichar por el Sóller, ToIo Vich
me aseguró que se trataba
de un club muy serio y cum-
plidor, y decidir dar el paso
hacia Sóller. Por cierto que
quiero destacar el gesto del
señor Daniel, quien me deseó
toda clase de éxitos y de

Camteer asaagura: "Suelo hacer bastantes go!es". (Foto Jaume)

suerte en mi nueva etapa.
-Ens podries definir el teu

joc?
-Soy un punta nato y

siempre he hecho bastantes
goles. Quizá mi fuerte es Ia
velocidad en los primeros tres
metros, pero también me
gusta contar con los compa-
ñeros en paredes y cesiones
al mejor situado. Me fascina
el éxtasis que produce el gol.

-En definitiva: Oscar, qui-
na és Ia teva primera impresió
delteunouclub?

-De seguida ya me he
sentido a gusto. El ambiente
del vestuario es muy bueno.
En cuanto a Ia afición me han
dicho que acompaña al equi-
po en casa y en los respecti-
vos desplazamientos. Esto es
muy importante para el juga-
dor. Espero comenzar con
buen pie y contribuir en cda-
boradón con mis compañe-
ros, a salir del pequeño
bache en Ia clasificación.
Calidad para ello, Ia hay y
suficiente.

Sa glosa den Tomeuct
Ajugard'una altre manera...

Vajaunapassada
queensdonael Manacor
mos va fer una golejada
d'aquestesdedebò

Jo sempre havia pensat
que aquest equip guanyaria
peròmai m'haguésfigurat
que tingués tanta punteria

De que mos servirà
sanejar s'economia
si en es final hom de devallar
i perdre sa categoria

Loquejovosvulldir
és que dins es camp del Peguera
jugueu d'una artra manera
si no voleu descendir

SantJordi,2-PortdeSoller, 1

Decepción!
M.A.Feijóo

SaM Jordi. Capellà, Fer-
nàndez, Ferrer, Munar, Pou,
Puigserver, Capó, GiI, Ferrer Il
(Sanchez), Serra (Adrover) y
Mas.

Port de Sóller Pujol, Vidal,
Guery, Rosselló, Adrover,
Galindo, Serra, Atienza, Lozano,
ManriqueyParra.

Arb'rtro Manuel Linares,
como los dos equipos mal.
Amonestó con amarilla por dos
veces a Serra y en una ocasión
aAdrover, porpartevisttante.

Gotes: Min. 45 (1-0), GiI

marca previo un fuera de juego.
Mint. 60 (1-1) Serra, fuerte

chut de fuera del àrea.
Mint. 80 (2-1) GiI, en un

despiste de Ia defensa y porte-
ro.

Comentarlo. Encuentro
malo de solemnidad, no
demostrando ni uno ni otro
equipo los puestos que ocupan
en Ia clasificación. Parecía que
los del Puerto no tenían ganas
de jugar, ya que de Io contrario
hubiesen ganado el encuentro
fácilmente. El domingo reciben
al Puigpunyent y Ia hora de
comienzo del encuentro será a
las10,30H.

Resultats lassiTicacio
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CaIa D'Or - Santa Ponsa 1 -2
PortoCristo-Arencl 2-2
Cardessar-P.Sta.Eukrira 0-2
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Futboljuvenil

Petra,4-C.F.Soller,0

Resultatinjust
Joan—Antoni

Alineació: Toni, Celià,
Suau, Sacares, T. Oliver,
Bemat, Carmelo, Bujosa,
Domingo, Joan-Antoni,
Raja (Comino, Jiménez,
Vicenç, T. Bemat i López).

Què Ii passa a n'el Juvenil
Sóller?

Jugant amb ordre i serie-
tat... creant les ocasions sufi-
cients per guanyar el partit...
No es guanya, sinó Io contra-
ri,esperd!

Hem de repetir una vega-
da més que això són coses
del fútbol i que prest o tard
l'equip respondrà d'acord
amb Ia qualitat dels seus
homes, i els triomfs es pro-
duiran.

Per el qu6 fa el partit de
diumenge passat el Petra
aprofità les ocasions de que
disposà i si bé el resultat va
ésser exigeradament abultat
Ia victorià fou justa pels
petrers.

EIs gols es produiren tres
a Ia primera part i un a Ia
segona, demostrant el Sóller
el seu millorament en aques-
tadarrerapart.

Diumenge ens visita
l'Escolar

Equip que vindrà a Sóller
disposat a dur-s'en els dos
punts veient Ia marxa del con-
junt solleric, el que fa falta és
que els nois d'en Pep Go es
mentalitzin i s'oWidin de les
males actuacions passades i
de ben nou comencin amb
ganes i amb serietat, per veu-
re si arriben les esperades
victòries.

Cartelera deportiva

Fútbol

Sábado, 18

15,00 h. C.F. Sóller - Uosetense (Atevines)
16,30 h. U.D. Sdlerense - La Porciúncula (Infantiles)
18,00 h. Sherwin Williams - Patronato (Fútbol Empresa)

Domingo, 19

10,30 h. C.F. Sóller - Escdar(Juveniles)
10,30h. Port de Sóller - Puigpunyent (Regional)

Planchistería
CRESPI

*TALLER DE CHAPA, PINTURA
YMECANICA

*BANCADASUNIVERSALES
*HORNOS DE PINTADO Y SECADO
*NEUMATICOS
"TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS
*SERVICIO DE GRUA PERMANENTE

CAMlNOFONTANELLAS, n 14
TELEFONO:63.16.80

fâiïaurant

a^mt
^na d¿JfaV$

TOUDNEDO U VAUJEDE
DENTON BEDCY CON CHAMPIÑONE&

I R U I S SECS
PatetiUa, golosinasytoda clase de

frutossecos
CalleLluna,68

pî yAxo*3Q^
\ _ Mue6les ̂
NAVARRO

B66

Gzrpinteriadecfr0*

(Mallorca)

CalledesaMar210tel:630930
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Futbollnfantil Bàsquet Atletisme

C.F. Sóller, 1 - SantaPonça, 1

Resultatinjust!
Joan-Antoni

Alineació: Akx>ver, Pomar, Ensenat, March, Pedrero,
Castillo. Rodríguez, Sanmartín, Fontanet, Castaner i
MoHno(UuisiArbona).

GoIs: Minuts27,0-1, Santi. Minut45,1 -1, Castaner.
Comentari: Bon partit el jugat per aquests dos conjunts

de forces semblants.
El Sóller per oportunitats va merèixer millor resurtat, no

resdgueren en el darrer moment dues vegades en Rodrí-
guez i una en Castaner.

L'encontre el dominà Ia part grossa l'equip de casa, rea-
litzant una forta pressió damunt els seus adversaris que es
varen emprar amb molta contundencia a l'hora de disputar Ia
pilota. En el balanç d'ocasions perdudes n'hem d'apuntar
una que Ie va resoldre amb una bona aturada n'Alcover.

El Sóller es desplaça a Palma per enfrontar-se
alSantFrancesc

Un adversari mort fort que està molt ben situat a Ia taula
classificatòria. Per Ia seva part el Sóller anirà a treure algún
positiu.

Gènova, 5 - Sollerense, 1

Alineació: Jeroni, Segui, VaIIs, Hemàndez, Ribas,
Josep-Antoni, Alfons, Padilla, Josep-Lluis, Paris i
Moragues (Zapata i Alcover).

GoIs: Minut 20, 1-0, Marqués. Minut 35, 2-0, Gonzàlez.
Minut 45, 2-1, París. Minut 35, 3-1, Gonzàlez. Minut 39, 4-1,
Gonzalez. Minut40,5-1. Gamerja.

Comentari: A poc de començar el partit, i amb empat a
zero en Padilla estevellà Ia pilota al pal. S'avançaren els
locals a mitjana primera part, després les a.ernatives de
perill es produïren a les dues porteries marcant els locals el
segon gol a poc del final.

En el segon temps just començar en París escurça dis-
tàncias, i el partit l'haguessin pogut empatar els sollencs
emperò no tingueren Ia sort de cara, malogrant algunes oca-
sions, fartant cinc minuts. Després del tercer gol encaixat es
vingueren a baix, aprofitant-ho els locals que els marcaren
finsacinc.

Partit de demà: Soltorense - La Porciúncula

L'enffont s'espera que sigui de mort de interès, ja que les
caractéristiques de joc dels dos equips són similars.

Petanca

Sorprenent derrota del C.P. Unió
AntoniRullòn

A Preferent el C.P. Sóller guanyà amb claritat aí Son Cladera
(7-2) i el Unió de Sóller perdia enfront al LJama (7-2). A Ia classifi-
cació el Unió va el segón, mentres que el C.P. Sóller està situat en
setena posició. El primer "derbi" de segona categoria es decantar a
favor del Belles Pistes que s'imposà de forma dara i rotunda el C.P;
SóHer per de 8 a 1. El C.P. BéHas Rstas ocupa te segona plaça
mentres que el C.P. Solter esta a Ia cinquena. A Tercera categoria
el Punta Verde s'impossa al Bellas Rstas (6-3) i les al.lotes del C.P.
Untó de Sóller perderen a les pistes de Cas Capità per 6-3.

JuvenilMasculí

J.Mariana,81
PladeNaTesa,65

Jota

J. Mariana: Jaume (10),
Mainzer (8), Fuster, Rodelas
(24), Oliver (30) en el cinc inicial.
Garrido, Alfaro (3), Serra (3),
Gonzalez(3), Castelló, Morell.

Foren sancionats amb 22
fattes.

Eliminat Rodelas (38'). Con-
vertiren 21 tirs lliures de 44:
48%.

En tirs de dos punts, 28 de
57:49%.

Cap tripte de un total de
cincintents.

PIa de Na Tesa: Jaume
(10), Llobera (4), Lizani (34),
Sastre, Cardona (10) en el cinc
inicial. Massot, Guerola (5),
Homar (2), Ramos, Bestard,
Sanchez,Gil.

Foren sancionats amb 29
fartes.

Eliminats: Llobera (31'), i
Cardona(40').

Convertiren 17 de 32 tirs lliu-
res:53%.

Artresresurtats

MiniBàsquet

J. Mariana, 31 - Syrius Patronat,
27

InfantilFemní

J. Mariana, 52 - P. Manacor, 24

InfantilMasculí

Campos, 22 - J. Mariana "A",
104.
Syrius "C", 38 - J. Mariana "B",
33

CadetFemeni

Santa Mónica, 48 - J. Mariana,
34

CadetMasculí

Uucmajor, 61 - J. Mariana, 51

JuvenilFemeni

Jovent, 58- J. Mariana, 28

SeniorFemení

Binissalem, 26 - J. Mariana, 50

Ha començat el "show" federatiu

Vergonya cavallers!
Joan

El passat diumenge, dia
dotze, vàrem assistir a Ia dis-
puta del Cross de San Fer-
nando, puntuable per a Ia
Challengue de Cross.

Primera prova i primer
"show"federatiu!

lncreible Ia poca vergonya
de certs federatius, que
encara tenen indigestades
les fusions de l'Hermes amb
el "Circulo Sollerense" i del
Mediterrani amb Bodegues
Oliver.

A pesar de Ia legalrtat
d'aquestes fusions els nous
Clubs pareix que són "non
grats" per certes "persones"
que controlen Ia Federació.

Ha començat Ia tempora-
da i, com era d'esperar, ha

començat Ia campanya de
represió de certs federatius
dels "Fidipides" contra els
nous Clubs recentment fusio-
nats, lncretolement, i degut-a
n'aquestes envejes i persona-
lismes de certs mandatis
illencs, bastants dels atletes
del Club Hermes-Círculo
Sollerense varen haver de
sortir a Ia prova fora de con-
curs, per no tenir Ia llicència
federativa de Ia nova tempo-
rada, quan el termini de
l'actual és el vinent dia trenta
de novembre.

Dins Ia prova de juniors a
Ia que es varen classificar
vint-i-un atletes, es va impo-
sar en Tomeu Ginard del
Fidipides, seguit de n'Alex
Studer del Pollença i en
Joan-Carles Arreza del Costa
de Calvià. En Cristòfol Cas-
taner fou el primer solleric
classificat, en el lloc desé,

seguit d'en Joan Morro en el
vintè i en Salvador Castaner
Xumet en el vin-i-unè.

A Ia cursa de
seniors-promeses es va
imposar el promesa Antoni
Peña de Pollença, segurt del
senior Manuel Muñoz del
Fidipides. El tercer lloc fou
pen Mateu Domínguez de
l'Hermes-Círculo Sollerense,
que no va poder puntuar,
degut en el "show" abans
mencionat. El seu lloc fou
ocupat pel quart classificat
Gomàriz.

En Francesc Arbona fou
el primer solleric classrficat,
en el lloc dinovè, seguit pen
Pere-Joan CoII Adorver en el
lloc vint-i-cinquè, en Francesc
Fiol en el 36 i en Sebastià
Vicens en el 44. En Joan Rei-
nés va optar per Ia retirada.

Varen sortir prop de
setantacorredors.

Ciclisme FutbolAleví

Tretzena Baixada a Sóller

S'esperasuperarel
centenarde participants

Joan

Si el temps ens acompanya seran motts els que el vinent
diumenge, dia vlnt-i-sis, s'enfundaran Ia seva roba esportiva,
agafaran Ia bicicleta i participaran a Ia popular cicloturistada
"ValMemossa-SóHef

Aquesta tretzena edició es farà en record i homenatge d'en
Pere-J. LJabrés, el "Padrinet de Valldemossa", gran aficionat e
impulsor d ' aquesta marxa des de els seus començaments.

EIs que no s'atravesquin a pujar des de Sóller cap a Vall-
demossa amb bicicleta, i estiguin interessats en emprar é ser-
vei de transports de l'organització, es poden posar en contacte
amb en Jaume Casasnovas, Director del nostre Setmanari
"VeudeSóller".

Transports Caterina Sastre serà l'encarregat de pujar les
"bicis" cap a Valldemossa, actuant a més com a serveis d'enllaç
i cotxe granera. Es comptarà a més amb Ia coLlaboractó de Ia
Creu Roja de Sóller, y dels Amics dels C.C.D.S., sempre pre-
sents a totes les proves esportives de Ia nostra VaII.

La sortida serà donada des de el Restaurant Ca'n Pedro de
Valldemossa a les deu del matí, estant prevista Ia concentració
dels participants a partirdeles nou i mitja.

La arribada serà a Ia Discoteca El Patio, del Port de Sóller, a
on tots els finalistes seran obsequiats amb una bona berenada,
lliurant-se seguidament els diplomes acreditatius d'haver fet el
recorregut dins el temps reglamentari..

Sollerense, 8
Buger,0

JoanAntoni

Alineació: Caldentey, Juá-
rez, M. Ensenyat, Mayol, T.
Ensenat, Puig, Carbó, Brage,
Vallcaneras, Casas i Marti-
nez(Rafel).

GoIs: Minut 4, 1-0. Vateane-
ras. Minut 8, 2-0, Martínez.
Minut 12, 3-0, Carbó. Minut 25,
4-q, Martínez, Minut 40, 5-0,
Carbó. Minut 41, 6-0, Martínez.
Minut 42, 7-0. Minut 51, 8-0,
VaHcaneras.

Demà el Sollerense juga-
rà a Ateúdia. - No cal passar
por, els nins de n'Andreu sorti-
ran amb Ia seva i Ia victoria, o al
menys l'empat, el s'emportaran
capalaVall.

C.F. Sóller - Llosetense
en el camp d'en Maiol -
Demà el Sóller jugarà a Solter, i
si el passat dissabte perderen
dins Muro esperem que aques-
ta vegada puguin aconseguir
algun punt amb aquesta vinent
confrontació.

ESPARDENYERUl
COLOM

Nou surtit de sabates
d'hivernperatots

Cl. Paloun' 14

lllete,64

Tel.632494

Sóller-Mallorca

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

DIUMENGES DE LES13H A15H
20HA23H.

MON ANIMAL
TODO PARA SUS ANIMALES DE COMPANIA
PERROS, GATOS, AVES, PECES, TORTUGAS, HAMSTERS

PELUQUERIACANINA
VlSlTENOS EN CALLE VIVES s/n.
(FRENTEPZA.MERCADO)

. & GRUPO MUSICAL
COC/r>M4o Animacíónen:
^Srp--̂ X^ Bodas,comunionesy

t̂f Fiestas en general.

Telefono:633148

Ca'n
BM

FERRETERJA
Armeria

'

Luna, 12
Tel.630447

SOLLER
(Mallorca)

LAMPARAS-APLIQUES
TODOEN

ILUMINACION

Bartolomé
Pomar

Llunon'78.Tel.630339
Sóller-Mallorca

Celler-Bor
Restaurante

CUlNA MALLORQUINA
I INTERNACIONAL

Avgda. CnstòfolCahn IPhçaMercatl
CarrerKomoguera, 14

SOlLM(Motorcal

Embutidos Aguiló S.A.
CASAFUNDADAEN1900 N.I.F.A.07002827

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

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

HERMANOS BERNAT
SERVICIO OPEL

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

PffiLCONFECCION
AMEDn)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 qual-
sevol altra cosa rústica o an-
tiga. Pagam al comptat. Anti-
guitats Antoni de Sa Coma
(JeroniBisbal).
Carrer del Vicari Pastor, 8.
Telefonos63.08.65i63.07.68.

DE PARTICULAR A PARTI-
CULAR. Se vende Aparta-
mento Duplex, interiores
complementamente nuevos.
Puerto de Sóller. Tel. 63.25.79.
Precio:8millones.

FAMILIA DE MADRID con
casa en Deià, busca chica pa-
ra estancia en Madrid y fre-
cuentes estancias en Deià.
Llamar91-262.45.72.
Horascomidas. TeI. 63.14.38.

SE VENDE habitación de
matrimonio completa, mfor-
mes:63.13.48.

SE BUSCA, SEÑORA O MA-
TRMONIO para cuidar an-
ciano en el Puerto de SóUer
en régimen intemo. TeI.
23.00.33045.89.83.

SE VENDEN APARTAMEN-
TOS en Ia Plaza de Sóller.
Nuevos amueblados.
Entrada2.000.000.pts.

RestolOaños.
Tel.63.18.33.

SE DONAN CLASSES DE RE-
PAS fins a cuart d'EGB. 2000
Ptes. mes. TeIf. 63.01.72. Tele-
fonar a partir de les 9 del
vespre.

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 "Belle-
sa i poder" des de Ia seva no
emissió per Balears. Interes-
sats: TeI. 63.12.88. (hores ofi-
cine)

SE VENDE UN PISO de 2 ha-
bitaciones.Tel.63.30.38.

SE DAN CLASES de meca-
nografia y se pasan trabajos a
máquina. Razón: Teléfono
63.06.02.
Apartamentos Neptuno, Puer-
todeSóller.

Se dan clases de E.G.B. y
lengua castellana. Razón: te-
léfono 63.06.02. Apartamentos
Neptuno, Puerto de Sóller.

SE ALQUCjA tienda en el
Puerto de Sóller. Teléfono
63.38.73.

SE VENDE chaquetón de piel
nuevo. Llamar lunes, martes y
viernes de 7 a 8 de Ia noche.
Telefono63.34.56.

SE TRASPASA tienda de
comestibles Can Pedro. La
Huerta. Teléfono 63.01.17, ho-
ras despacho o al 63.26.92 de
21a23.

633456

El tema de màxima actualitat és sense cap dubte, el referent al
Port Esportiu i tot el seu guirigai. Hem seleccionat una cridada d'un
solleric que viu al Carrer de sa Mar i que opina que les pintades no
són Ia millor manera d'expresar una idea. "Al contrari, els fatídics
"sprays" degraden l'entom i diuen mort poc del civisme dels autors".
Això dels "sprays" és una febre mort mala d'aturar...

Una véína del carrer Victoria ens fa arribar una queixa entorn als
camions de gran tonelatge: "Són grans camions que venen de Ciu-
tat, de cases de begudes Ia majoria, i que aparquen a qualsevol
indret, sense mirar si tapen portals, si molesten als vianants, e en-
vesteixen a Ia gent que tranquilament camina per Ia veravía". Això
correspon a Ia Policia Municipal.

La veu d'alarma, Ja està donada.

Rebem una trucada d'un veïnat de l'Horta, molt indignat ell, que
diu referent a l'estat dels carrers de Ia VaII: "Es lamentable l'estat
de molts de carrers de Sóller. Per exemple en el nostre, els clots i
les irregularitats, fan fum. No basta asfaltar carrers nous. S'han de
mantenir els pavimentats antics en condicions. Una altra via cèntri-
ca, que és Ia vergonya dels visitants, és l'Avinguda de Jeroni Esta-
des. Sembla un paratge llunàtic". I que en tens de raó, estimat!.

Ens telefona un jove pare de famiïia, que viu al Carrer de Sant
Jaume per queixar-se de l'invasió de "motorinos" que omplen Ia
plaça de Ia Constitució: "A hores de sortida de classes i horabaixes,
especialment, les petites motos, s'acaramullen com un eixam
d'abelles. Aparquen onsevulla amb Ia complacencia dels munici-
pals, que s'afiquen sí amb els cotxes, però fan els ulls grossos amb
els vespinos i cia., i de forma inexplicable permetés que n'hi vagin
dos a sobre, i tampoc fasin els senyals adients". FiII meu, Ja diuen
no hi ha com ser de part de cuixa.

Obres hidràuliques ha netejat els torrents!. Al.leluia!. Però amics,
que passarà quan vengui Ia primera torrentada?. Un solleric resi-
dent al Port, ho veu clar: "Quina xocolatada que devallarà cap a Ia
badia!. Han deixat Ia terra als torrents. En lloc de tallar les canyes i
arbres, els han arrabassat d'arrel, i ara Ia terra es flonja i tot anirà a
Ia boca del Port. Ja ens podem preparar!". Idò preparats estarem...

MoltapaUaipocbessó
EsPagès

Un Port Esportiu al Port de Fornalutx

Ja estam d'enhorabona! La premsa de Ciutat ha trobat Ia so-
lució -segons publicava l'attre dia el diari de mes tiratge i difusió
(així no m'estranya) el construir el Port Esportiu al Port de Forna-
lutx.

Noltros francament voldriem saber com hi anirien. Sabem que
hi ha un lloc que es diu el Port de Fomalutx, emperò per anar-hi
em sembla que només es pot fer a peu o nedant. De moment no
creim que hi hagi altra manera de fer-ho.

També tindrien Ia possibilitat d'anar a Barcelona i agafar
aquell "barco" que diuen fa tanta via, i en lloc d'entrar al Port de
Sóller, com pensen fer en un futur, deixar els passatgers al Port
de Fomalutx, i així no caldria banyar-se els peus per disfrutar del
plaerd'anar amb barco i fer vela.

QuinespardaladesCtéumeulAixívaeIPAÍS.

Sembla mentida que:

-A Ia Mostra de Bolets de Ciutat, els organitzadors, hagues
sin de mostrar el seu -bolet s'entén- Ja que per mor del temps
non'hantrobats.

-A Ia Marató dels EE.UU., segons un setmanari local, hi parti-
cipassin 400 mil persones. En Joan Oliver és segur que degué
prendre part a un aftre, perquè el seu solament eren prop de
25.000.

-Davant Ia possibilitat que el Col.lectiu per Ia defensa de l'en-
tom solleric solament volgués defensar el verd, un membre pre-
sent a Ia reunió digué que les roques no són verdes però també
s'han de protegir. "GRAN PENSAMENT FILOSOFICAMIC'.

-EIs carrers de Sóller estiguin fets un desastre, especialment
l'asfalt. Tranquils..., de brutor també, però en pariarem en una al-
traocasió.

-La Policia Municipal, per al·lusions a una petita broma del
"Pagès", s'estigui començant a normalitzar. Han fet uns cartells
bilingües.ENHORABONA!.

-En Santiago Carrillo hagi perdut Ia seva gran companya "La
Pasionaria". Descansi en pau.

-El Batle faci trasllats amb autocar -conduint ell mateix- per
pagar les lletres del B.M.W. Això ho manifestà dissabte al mig de
Plaça a les deu del matí. I que no és "guapo" això?.

-Ja estiguem quasi a Nadal i encara no faci fred.
-EIs membres del P.P. vagin més inflats que un lleu amb ce-

ba i els del P.S.O.E. encara no hagin aixecat el cap. Tranquils ni-
nets, així i tot, encara comandau al menys quatre anys més.

-La manca de llums que hi ha als carrers de Sóller.
-A Ia Cooperativa ara instal·lin una bàscula. Fins ara aquest

servei l'havia donat de tot cor i amb bona fe -especialment sense
cobrar- en ToIo Ximet, amb Ia seva bàscula de Ca' n Dulce.

Veupopular

Creu que Ia ciutat de Sóller està preparada per rebre el túnel? (i 5)
Margalida GARCIA SÀNCHEZ
Dependenta Comerç

-No. Desgraciadament,
Sóller Ja no tomarà mai a ser el
que sempre ha estat: una ciutat
tranquila. Serà una altra cosa. En
principi, per foradar, romprem Ia
muntanya, amb el corresponent
desaquilibri ecològic. Ara mateix,
Ia primera conseqüència, Ja Ia
tenim aquí amb l'intent del port
esportiu, que esper que els nos-
tres polítics, l'aturin, és més ho
espera tot el poble, llevat de dos
o tres. L'aspecte més positiu de
Ia construcció del túnel, és el
que afecta al tresllat de malatts.
Per Ia resta, de moment, no hi
veig cap aventatge important.
Totelcontrari.

Andreu ARBONA MORELL
Farmacèutic

-Es impossible preveure el
que pot passar després del tú-

nel. Haurem d'esperar. Ara per
ara, és molt aventurat avançar
les possibles conseqüències.
Fins que no estigui fet i passi un
cert temps, no podrem parlar en
coneixement de causa.

AndreuPlZÀMAYRATA
Fotògraf

-Jo sempre he dit el mateix:
si els responsables del nostre
estimat ajuntament fan el que
han de fer, i no deixen fer se-
gons que, és a dir, vigilar pels in-
teressos general i no pels parti-
culars, el túnel serà positiu per
Sóller. En el seu moment, Ia ins-
tal·lació del tren va significar
molt per a Sóller, i ara el túnel, si
hi ha seny, igualment pot repre-
sentar una molt positiva passa.

Joan ESTARÀS SASTRE
Jubilat

-Sóller no està preparat de

cap manera. Basta veure ara
mateix, qualsevol dissabte, a
l'alçada del Poliesportiu de St.
Vicenç de Paul, en ple carrer
Nou, on hi ha sovint taps de més
de 10 cotxes, i per suposat, no
manquen bocinades, crits i nir-
vis. Valga-li que els dissabtes no
deixen baixar els autocars més
avall de Can Repic. Per cert, Ja
és públic que Ia companyia del
tren ha adquirit uns terrenys a
devora el monument a l'Emi-
grant; què espera fer un en-
creuament d'agulles i parada per
descongestionar el trànsit pe-
sat?. Ja és sabut de sobres
tanmateix que aquesta classe
de turisme no gasta ni un duro a
dins Sóller. Be, tomant al tema
del túnel, puc dir baix el meu
punt de vista, que aquest durà a
Sóller més delinqüència, més
droga (que Ja ni ha abastament),
perdrem tranquilitat i pau. En de-
finitiva, que això aviat semblarà
unpoblatdel'"oeste".

MARNOLES BINISSALEM, S.A.
Marbres i granits nacionals i d'importació.

Làpides artístiques i rústiques. - Represes de cuina ¡ bany. - Treballs en
general de pedra calissa. - Pedra per a folro i vorera. - Objectes per a

ornamentació.

C/.Victòria 11 demaig,48.-SOLLER

altamar
discoteca

TODOS LOS DOMINGOS

Y FESTIVOS

Grondes Gnlns
Juueniles CON LOS

ULTIMOS
VIDEO-CLIPS
DEL MOMENTO

A partir de las 17 horas

No falfeis Grandrandes premiosimios
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Sanitat AccíóSocial Esports

Amb alguns incidents, entrà en
funcionamentel programa "Cita Prèvia"

PlòcidPérez

El dilluns d'aquesta set-
mana entrà en funcionament
a Sóller el programa Cita Prè-
via que INSALUD ha instaurat
a tots els centres sanitaris de
Ia seva competència.

D'acord amb aquest pro-
grama, els pacients poden
sol.licitar hora de consulta
amb el metge general o amb
el pediatra, per telèfon o bé
personalment, amb Yantelació
que desitgin, fins el mateix
moment que comenci l'horari
devisita.

La posta en marxa
d'aquest sistema, que du
aparellada \'eliminació dels
números d'espera, ha creat
alguns problemes de funcio-
nament, sobretot els primers
dies, a causa de Ia desinfor-
mació dels ciutadans. En lí-
nies generals, morts pacients
desconeixien el mecanisme
ara novament implantat, o bé
no l'havien assimilat correc-
tament.

MoIt d'inconveninets

En conseqüència, els pri-
mers dies les línies telefòni-
ques es saturaren, i les con-
sultes personals es multiplica-
ren; només Ia paciència i les
bones formes del personal

Motos

Lafotografïareflexaperfectamentelresuttatdel'aplicaciòdelpro.jrama.
Les sales d'espera pràcticament buides.

d'informació de Ia Unitat Sani-
tària possibilitaren que Ia re-
forma ocasionàs més incon-
venients dels necessaris.

No obstant, els resultats
positius del nou sistema de
visita comencen a fer-se evi-
dents, especialment perquè
les sales d'espera es troben
pràcticament buides i, com a

conseqüència, el nivell de re-
nou ha baixat considerable-
ment.

Es recorda que els núme-
ros de telèfon de Ia Unitat Sa-
nitària on es pot sol.licitar hora
de consulta són: 63.31.11 i
63.31.50. L'horari d'atenció al
públic és de 8,30 a 13 h., i de
15,30a19h.

L'Ajuntament vol controlar les pujades
per Ia Carretera del Puig Major

M.l.

Darrerament s'ha obser-
vat que Ia carretera del Puig
Major està invadida de mo-
toristes els caps de setma-
na, els quals realitzen puja-
des massives i a gran velo-
citat, tant de dia com de nit.

Davant les queixes de
molts sollerics que pateixen
tes conseqüències negati-
ves que aquestes "carreres"
suposen, Ia comissió de sa-

nitat i governació ha aprovat
comunicar el fet i el perill a
Ia Direcció General de Trà-
fic.

Sol.liciten a aquesta en-
titat superior, que es des-
placin a Sóller i que en
concret controlin i vigilin Ia
carretera del Puig Major els
dissabte i els diumenges.

Comunicat a l'Ajuntament
deFomalutx

També acordaren co-

municar a l'Ajuntament de
Fornalutx el fet i Ia decisió
adoptada, ja que aquest
poble i el seus habitants
també estan afectats per
les baixades i pujades in-
controlades de motos per Ia
carretera comarcal que
passa per dins el seu ter-
me.

El poble de Fornalutx
podrà adoptar també me-
sures perque Tràfic: es
preocupi i solucioni el pro-
blema.

Infraestructura

El CIM subvencionarà les obres al 80 %

Serà renovada Ia xarxa de clavegueram
deFomalutx

p.p.

Amb data 30 d'octubre, el
Consell Insular de Mallorca
(CIM) ha posat en marxa un PIa
Pluríanual d'obres d'infraestruc-
tura hidràulica, que té per ob-
jecte Ia construcció o manteni-
ment de les xarxes de clava-
gueram sanitari i de distribució
d'aigua potable dels nuclis ur-
bans de l'illa. Les bases
d'aquest Ra, que han estat re-
meses als Ajuntaments, fixen Ia
subvenció que aporta el CIM a
Ia finançació de les obres, i que
és distinta segons el nombre
d'habitants de cada municipi.
Les obres hauran de ser execu-
tades en un termini de quatre
anys.

Segons les normes del PIa,
s'entén com a xarxa de distri-
bució d'aigua potable les in-
fraestructures següents: depò-
sits d'emmagatzament, tracta-
ment de potabilització, xarxa de
distribució, preses domiciliàries
i captació d'aigües. Com a xar-
xa de clavagueram sanitari
s'entén Ia xarxa de clavague-
ram, les estacions d'impulsió,
les preses domiciliàries, i
l'emissari terrestre fins a l'esta-
ció depuradora; però queden
exemptes del PIa les estacions
depuradores en símateixes.

Xarxa de clavagueram de
Fornalutx

L'Ajuntament de Fornalutx,
que el passat mes de juliol ha-

via acordat Ia renovació de Ia
seva xarxa de clavagueram,
s'ha acollit a aquest PIa Pluria-
nual, de tal manera que el Con-
sell Insular de Mallqrca Ii ha
concedit fins el 31 de gener del
1990 perquè presenti el projec-
te corresponent, l'execució del
qual serà finançat en el 80%, i
l'Ajuntament aportarà el 20%
restant.

Renovació i ampliació

Es probable, idò, que el
Consistori aprovi ben aviat Ia
revisió del projecte de renova-
ció i ampliació de Ia xarxa de
clavagueram, redactat l'any 81
per l'enginyer del CIM Martí Vi-
la Jaume, a fi de tenr-lo a punt
abansdelterminifixat.

LaCreuRoja
distribuiràlots
demenjarentre
lesfamílies
necessitades

Redacció

L'Assemblea local de
Ia Creu Roja ha rebut al
llarg de les darreres set-
manes una considerable
quantitat d'aliments pro-
cedents del Fons Social
de Ia Comunitat Econòmi-
ca Europea, amb Ia finali-
tat de ser distribufis entre
les tamílies més necessi-
tades de Ia VaII. Aquests
lots Ja existien l'any ante-
rior, però foren recollits di-
rectament a Palma pels
grups i organismes locals
que es dediquen a l'acció
social (Residència, Taller
ocupacional,etc.).

Tot plegat, s'han rebut
aproximadament 320 kgs.
de formatgets, 900 litres
d'oli, i 800 litres de carn
preparada. Aquests pro-
ductes han quedat em-
magatzemats en els lo-
cals que Ia Creu Roja
posseeix en el carrer del
Vent, i s'espera que arri-
bin més aliments en les
pròximes setmanes, es-
pecialment llet i galetes.

Distribució del menjar

EIs dirigents de Ia
Creu Roja local, en col.la-
boració amb l'Assistent
Social de l'Ajuntament i el
grup parroquial d'Acció
Social s'encarregaran de
distribuir els lots de men-
jar entre els necessitats.
En aquest supost, Ia Creu
Roja només exercirà les
tasques de control, men-
tre els grups d'acció so-
cial seran els responsa-
bles d'elegir els destinata-
ris.

A més del Convent, Ia Conselleria de Cuttura concedí subvencions a
l'escola d'Es Fossaret i a dues Associacions de Para«.

El col.legi Sagrats Cors
acondiciona Ia pista de bàsquet

M.l.

Han començat les obres
de reacondicionament de les
instal.lacions esportives del
col.legi Sagrats Cors (Es
Convent), consistent en Ia re-
novació del trespol de Ia pista
de bàsquet inferior. Les obres
compten amb una subvenció
de 500.000 ptes. concedida
per Ia Conselleria de Cultura,
segons acord del passat 21
demarç.

Ajutsacol.legis

La Conselleria de Cultura,
a través de Ia Direcció general
d'Esports, convocà el passat
mes de febrer una línia d'ajuts
econòmics destinats a les
obres i millores de les ins-
tal.lacions esportives bàsi-
ques dels col.legis públics i

privatsdelesilles.
Un mes després Ia comis-

sió d'avaluació de les peti-
cions presentades, acordà
concedir l'esmentada sub-
venció al col.legi Sagrats
Cors, a més d'un ajut de
100.000 ptes. a l'escola d'Es
Fossaret per material espor-
tiu.

AjutsaAA.PP.

En Ia mateixa línia de sub-
vencions es concedí una sèrie
d'ajuts per activitats esporti-
ves de les Associacions de
Pares d'alumnes, especial-
ment aquelles que participa-
ven en les activitats d'esport
escolar que organitza Ia ma-
teixa Conselleria, dels quals
se'n beneficiaren les Associa-
cions d'Es Puig i de Sant Vi-
cenç de Paül amb 50.000
ptes.cadauna.

CLUB CICLISTA
«DEFENSORA SOLLERENSE»
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Telèfon 631556

07100 SÓLLER (Mallorca)

Dia 26 Novembre 1989
Tretzeno Baixada a Sóller
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