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Ajuntament Obres

Decadadiaquepassa,l'administradomunidpalesmesineficaci
comptaambmesprobtome*.

EIs incentius i l'organització, temes prioritaris

EIs funcionaris preparen una
plataforma reivindicativa

Jaume Casasnovas

Des de fa algunes set-
manes .s'observa un cert
moviment reivindicatiu que
té per protagonistes els
funcionaris de l'Ajuntament
de Sóllei. A partir de Ia fil-
tració dels salaris que co-
braven determinats com-
panys, han començat tes
inquietuds i els l'intercanvis
d'opinió, que han cristalitzat
en Ia convocatòria de vàries
assemblees.

Tot això ha fet que les
gestk>ns dels sindicats
SPPL, UGT i CCCXD s'hagin
acceterat, i que en una reu-
nió convocada per aquests
s'informàs als funcionaris
de l'esborrany de platafor-
ma reivindicativa que es
sotmetrà a aprovació, prè-
via incorporació de les opi-
nions i suggerències dels
propistreballadors.

Reivindicacions

Dos són els problemes
queescontemplen:

• El desequilibri exis-
tent entre els salaris que es

cobren i Ia responsabilitat
que duen aparellada. La
majoria pensa que els in-
centius econòmics o com-
plements que cobren de-
terminats companys no es
corresponen amb Ia funció
o responsabilitat que as-
sumeixen. EIs qui pensen
així no estan en contra dels
incentius, sinó de Ia forma
com són distribüfts, i creuen
que, per evitar arbitrarie-
tats, aquesta distribució
s'hauria de fer per acord de
Ia Junta de Personal i no
per voluntat d'una sda per-
sona, com es fa ara. A Ia
vegada, es sol.licita que Ia
Junta de Personal informi
puntualment de les ges-
tions als altres companys.

• La manca d'organit-
zació intema de l'Ajunta-
ment. EIs funcionaris també
es queixen de Ia manca de
suport tècnic a l'hora de so-
lucionar els problemes que
es presenten en el desenvo-
lupament de Ia seva tasca, i
de Ia indecissió dels qui te-
nen l'obligació de prendre
les resolucions o de pro-
porcionar les diferentes vies
desdució.

Es fan sondejos a Sa MoIa, Cas Bemats ì Bàlìtx

Futur projecte de captació d'aigües de Sa Costera

Esports

Des de fa aproximadament dues setmanes, es
venen realitzant sondejos geològics de
reconeixement a les zones de La MoIa, Cas
Bemats i Bàlitx, sota Ia supervisió de Ia
Conselleríad'Obres Públiques.
L'objectiud'aquests sondejos noés altre que

p.p.

D'acord amb els estudis previs, el pro-
jecte contempla Ia construcció d'un túnel
que enllaçaria en línia recta l'ull de Ia font
de Ia Costera amb Ia vall de Sóller. La cana-
lització, totalment subterrània, tendria una
longitud aproximada de 7,5 kms. i un dià-
metre mínim que permeti el pas d'un home.
El túnel, sempre segons les indicacions del
geòleg Alfredo Barón adscrit al Servei
d'Obres Hidràuliques, començaria a les ca-
ses de La Costera i acabaria a les imme-
diacions de Ia Roca Rotja, un metre per da-
vall el nivell de Ia carretera del Port. Una
vegada obert el forat, s'impermeabilitzaran
les parets per tal d'aconseguir Ia circulació,
per simple gravetat, del màxim volum d'ai-
guaque aporta Ia font a l'hivem.

120m.deprofundttat

Tot plegat, s'espera que el projecte de-
finitiu no es trobi redactat fins a finals del
1990. Per artra banda, es considera que
aquest projecte de túnel tendria el mateix
cost que una canalització superficial, però
seria més curt i causaria menys impacte
ambiental.

En aquests moments s'està procedint a
l'execució d'una primera fase de sondejos a
una profunditat màxima de 80 m. amb una
màquina perforadora, i s'ha acondicionat el
camí de muntanya a fi de permetre el pas
d'una màquina més grossa que permeti
arribar fins als 120 m. de profunditat, i que
s'incorporarà als treballs a principis de Ia
setmanaqueve.

Excedents cap a Ciutat

Aquest projecte, que només existeix a
nivell d'estudi, forma part d'un projecte
molt més ambiciós, considerat d'interès
general pel Ministeri d'Obres Públiques,
que pretén Ia captació de Ia major quantitat
possible d'aigua de La Costera i dels exce-

Port

el de realitzar un estudi dels materials
geològics, a fid'analitzar-los i elaborar,

a Ia vista dels resultats, un estudi de viabilitat
previ a Ia redacció d ' un projecte

de captació de les aigües de Ia Fontde Ia
Costera.

n
EsprojectauntuneIquecomençaràatescasesdeSaCosteraiacabartaSaRocaRoja.

dents de Ia vall de Sóller, a fi de transfe-
rir-les a les zones deficitàries de l'illa a tra-
vés del futur túnel per carretera mitjançant
el oombagcorresponent.

En Ia realització d'aquest projecte està
treballant en aquests moments HIDROMA,
empresa mallorquina dedicada als estudis

geològics, que efectua una anàlisi dels re-
cursos aqüífers, i de tes necessitats i exce-
dentsdelaValldeSóller.

EIs treballs es troben en estat avançat, i
Ia Conselleria espera que els resultats es
puguin conèixer devers el pròxim mes de
febrer.

L'entrenador del Sóller anuncia que si
el seu equip perd davant el Santa Ponça,
presentarà Ia dimisió

D'absolutament trascendent es pot qualificar l'encontre
que diumenge a partir de les tres i mitja, disputaran Sóller i
Santa Ponça. Alicients, mil. EIs visitants, que jugaran amb
tres sollerics a les seves files, tan swols ha perdut en un
dels sis desplaçaments. Jaume Frontera, del qui oferim una
entrevista a Ia plana 8, assegura que el seu equip no jugarà
en pla revanxista. Per altre costat, Jesús Jesel diu que se'n
va, si el Sóller perd: "No he venido para hacer el ridículo. El
entrenador debe ser el primero en advertir, que las cosas
no funcionan como uno desea". Estam segurs que els ju-
gadors, més que mai, es deixaran Ia pell. Jesel és un home
sumament apreciat tant el seu vessant esportiu, com hu-
mà. Més que mai, el Sóller necessita el triomf.

Dimecres, el SóNerfa fitxar a un nou jugador
DavMMonge,defensaimig,procedentderEuropa
de Barcek>na. (Foto Jaume C.)

L'ajuntament, en contra de
qualsevol Port Esportiu en el litoral

Redacció

En el Re del passat diven-
dres, s'examinà una proposta
de Ia batlia que qualificava el
projecte de Port Esportiu com
a "descabellado" i proposava
manifestar-se en contra
d'aquest port esportiu i de
qualsevol altre que no s'ubicàs
en el lloc que ara ocupa el
DestacamentNaval.

El PSOE expressà que era
convenient manifestar-se sols
en contra d'aquest projecte
que ara ha presentat el senyor

Cuart, i en haver un aKre pro-
posta de Port Esportiu Ja es
posaria a debat. El PP conside-
rà el mateix, Ja que ells s'ha-
vien manifestat en contra
d'aquest i no d'attres projec-
tes. El PSM fou rotund en Ia
seva opinió: "No volem aquest,
ni cap attre: ni dins Es Camp
de Sa Mar, ni a Ses Puntes ni
enmig del Port; volem aprofitar
Ia Base Naval per solucionar Ia
necessitat d'amarraments". El
CDS considerà que no bastava
dir que no volíem un port es-
portiu dins Ia nostra badia, no
se n'havia de construir cap en

el nostre litoral. Per assenti-
ment es donà per bo l'escrit
presentat, però s'aprovà que s'
havia d'afegir Ia paraula "lito-
ral".

El públic assistent, mott
nombrós i preocupat pel tema,
deixà sentir un "Noooo" quan el
Grup Independent proposà
que es redactàs l'escrit en un
altra moment. Així, allà mateix
es rectificà el paràgraf i el
públic, en el tom de preguntes,
sol.licità que es tomàs llegir to-
ta Ia redacció per assegurar-se
de que s'hi havia inclòs Ia recti-
ficació.
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Avui

24 denovembredel
1989.Divendres.

Santa Flora, verge i màrtir.

Demà, Santa Catalina, patro-
nadelsmestresd'aixa.
Diumenge, els Desposoris de
laMaredeDéu.

COSTUMARI
Per les contrades olieres

era costum començar el dia
de Santa Catalina Ia collita
de les olives, puix que era
opinió que Santa Catalina hi
posava l'oli. La gent de mar
creu que cada any, vuit dies
abans c després del
d'aquesta santa, surt un
núvol de forma circular, qua-
lificat de roda de Santa Cata-
lina, en record de Ia que fou
emprada per el martiri
d'aquesta santa. El núvol
desencadena tempestats i
ventagueres mott temudes i
perilloses per als navegants.
EIs qui neixen aquest dia de
Santa Cataiina tenen grava-
da sota del paladar Ia Roda
deSantaCatalina.

,,,^,

Sorteig d'ahir dijous,
dia 23 de Novembre

1 19 24
30 33 34
-Comp. 44-

o.n.c.e
Dijous,23-nov 48.096

Dimecres,22-nov 36.230

Dimorts,21-nov 68.135

DUluns,20-nov 22.528
Divendres, 17-novembre
98.673 (Serie 062)

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCAirestade
l'EstatEspanyol:

4.000Rs.
Estranger:6.500Rs.

Serveide
benzinera

Diesfaners
de6a22hores

Diumengesifestius:
TANCAT

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Lestanansiades
pluges deixen de 70 a

95litres/m2.

Joan PuIgserver

TEMPERATURES
Maxima21,6dia20 Mínima 9,6dia19

PLUJA
30,2litresdia16
1,5litresdia18

24,Olitresdia21

21,8litresdia17
O,6litresdia20
O,6litresdia22

Anunciàvem Ia setmana passada, que seguia Ia possibilitat de
pluges,iaquestavegadahaestatver.

La pluja caiguda aquests dies a l'observatori de SàVinyassa
supera els setanta litres, mentres a Ia zona del convent, amb el
mateix periòde de temps, han superat els noranta cin litres.

Aquesta diferència de pluviometria es molt habitual a Ia nostra
vall, i amb aquest cas ha estat degut a una situació de Llebeig i
Ponent.

La tempesta de dissabte matí va ser molt espectacular. En
aquesta estació es registrà vint-i-dos litres en tant sols poc més de
quinze minuts, mentres al far de Punta Grossa queien treta nou litres
perm2.

Per aquest cap de setmana Ia previsió paria de continuitat de Ia
inestabilitat i Io que si sembla segur és un acusat descens de les
temperatures.

Encara que han arribat molt tard, aquestes pluges són molt
beneficioses. Com diu l'adagi popular:

Sipesnovembretrona,
sacollitaseràbona.

NOTES DE SOCIETAT

REGISTRE CIVIL

Sóller
Neixements

David, fill de David Martínez Ferré i de
Paula Lourdes López Más.
Nascut el 15 de novembre.

ACTES DE LA SETMANA

/TAULA INFORMATIVA del PSM sobre els Ports Esportius. Avui a
les 21 hs. a Ia SaIa d'actes de "La Caixa".

/PLE EXTRAORDINARI de l'Ajuntament de Sóller, avui divendres
ales19,30hs., sobreconcessiòdellicènciesd'Obresparticulars.

/RECOLLIDA DE FIRMES en contra del Port Esportiu, a Ia Raça
de Sóller. Dissabte de matí.

/TRETZENA BAIXADA A SOLLER, en bicicleta. Organitza: Club
Ciclista Defensora Sollerense. Dia 26, diumenge al matí, sortida de
Valldemossa.

/RECOL.LECCIO DE BOLETS, i degustació dels exemplars
comestibles. Diumenge dia 26, sortida de tots els inscrits a) Curs
de Bolets, a les 9 del matí, del Museu Balear de Ciències Naturals.

/XIV CONCURS - EXPOSICIO DE CANARICULTURA. Dilluns 27
i Dimarts 28, dies de visita de l'exposició a Can Cremat. Organitza
l'Associació de CanaricuNures de Sóller.

PROGRAMA ClTA PREVIA

FWRA NO ESPERAR
LLAME

De8.30al3h.
Del5.30al9h.

633111
633150

*
NSALUO

Veu de SóDer
C/ Lluna, 53, baixos. TeI. 63 34 56. CIF. EO7431166

DpositLegatPM573-im
EdtePremsaUiure,C.B.

*nprwnewr:EditoraBatear, S.A.
DirectorJaume Casasnovas

AdnMrMstractf:Francisca Roig
PUMcüaCAddaCetó

CspsdeHe<teccw:Marialgnasia Pérez (Local) i Toni Oliver (Esports)
Coi.fa6oiadtof5:Joan-Antoni Castanyer, Miquel Angel Feijóo (Port),

Miquel Gual, Antoní Jover, Francesc Lorente, Gabriel Mercè. Joan Oliver,
Joan Puigserver, Ràcid Pérez

AntoniRullàn, Antoni Socies y Pere Pérez.
Disseny. Ernest Forteza

Fotografia Guillem DeyàJesús Sampedro

PUNTSDE
VENDA

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

L'horta: ComestiblesVidal.
Port: QuioscLorente.

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

EstancPlaçaFleming

Pep Prohom (f), Agnès,
Isabelle, Inés,

José-Richard, tenen el
plaerd'anunciar-vos

l'arribada de Margaux a Ia
llardeLucie-Anne,

OlivieretSoniaWattel.

ASoller:SonMice,
carreteradeDeià.

A Franca: Cappelle-en
Pérèle, 59, route

nationale.

El Banco de Crédito Balear,
ofrece un nuevo servicio

Esta semana, el Banco de Crédito Balear -Sóller-, ha
puesto en funcionamiento el nuevo servicio de CAJERO
AUTOMATICO, disponible para el publico, las 24 horas del
día y los 365 días del año y sin exclusiva necesidad de ser
cliente de Ia entidad. Basta con poseer las tarjetas con las
cualesfuncionadichoservicio. VISA,4B, EUROCARD, ETC.

. 2 A*^

Inauguració de Ia nova exposició
"Renault"

Dissabte passat, s'inaugurà Ia reformada planta d'expo-
sicions de Ia firma "Renault" a Sóller, regentada com és sabut
per Ia prestigiosa firma "Hermanos Palou". Hi assistiren molts
de sollerics convidats, i s'assabantàren de los importants
millores que converteixen aquest centre automobilístic en un
dels més amplis i moderns de tota Ia comarca. Enhorabona, i
moltsd'èxits.
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Solucions al numero anteric
^-COGOMA-CAMPINYO-BL

Al dit: Pel novembre sembr
i fins l'altra anyada.

ndiments
Cercaudeunomsde
condiments de cuina.
Se lleigueixen de dreta
a esquerra, d'esquerra
a dreta, de dalt a baix,
de baix a dalt, i en
diagonal, a l'indret i a
l'enrevés.
Amb les lletres
restants, se podrà
llegir un dit que fa
referencia a aquesta
època de l'any.

r: NEGRET-GIRGOLA-PIXA-
AVA-PICORNELL
a acabada bunyolada menja-

Serveis

AjuntamentdeSóter 630200A0M
OficinaMunicpaldelPorl 630101
AjuntanentdeFomaUx 631901
AjuntamentdeDeià 639077
JutjatdeS*f 630348
Notaria 632611
Rectoria 630602

PotoaMunbpal 630200
PoteMunicipaWrgèndes 633721
GuàrdBQvi 630203
Bombers 632500

UnitatSanitàrà 633011
CreuRoja... 630845
MetjedeGuarda(Avisos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cementiri 631429
Residenciâ ospiQ 630777
Depuradora 630842
Correus 631191
i)Gas',s.a 630128
ServeiFunerari 630805
ilGas"s.a.(averias) 630198
ÏIGas's.a.ftJrgències) 631108
LocutonBMaraix 630017
ObresdePort 633316̂

A.S.C.P.(Ca'nDufce) 632421
CrcUoSoferense 631206
LaUra5n^aBoSgueta' 630163
DefensoraSoterense 631556

FemxartdeSoter 630130
CiaÍarcosAzutes' 630170
CiaTramontana' 632061
ParadaTaxisísPort 631384
ParadaTaxis-Sotef 630571
ParadaTaxis-SaTore 631379
AutocarsUompart 202125
AutocarsSóter 632821
AutocarsRepic 630567

TRINC

flrtn*Sd*rOS,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
&*rA*n*fl6,45-09,15-11,50-
14,10-18,30.

TRAMVIKS

&Sfcr^wt05,55-05,55-07,00-8,00-
*09,00-10,00-11,00-'12,00-
13,00-*14,00-15,00-
16,00-17,00-17,55-19,00-20,00-
^0,45
(21,OODiumengesiFestius).
fl*tA*r06,20-07,30-08,25-09,30
-10,30-11,X-12,X-'13,25-14.30
-15,30-16,30-17,B-18,30-19,30-
20,20-21,10
(21,20DiumengesiFestius).
AVIS: Eb tramvies marcats amb un '
antoçenambkssTtadesysortidesdete
trens.

AUTOCARS

Palma-ValUem>ssa-Deia-
flort*Sater07,30' -10,00-12,00*

15,00-19,00
PortdeSo/k>r-De<a-
Ur*ILr4fimnffa fTatii«V8iQGfn053e-"am8.

07,X-09,30'-14,30-16,00'-17,X.
OaWVvr*SO*r08,15'-10,45-
12,45*-15,45-19,45.
DeU- VaHemossa-Ptimt:. 08,00 -
10,00'-15,00-16,3F-18,00.

(*)EssuprimeixeboSumengesifes-
tus,

SótefondePotençs®!®
Ao t̂tfrHWwMWBO&30.
ftvt*ft*Mca-Saterl6,00

BARQUIS

PortdeSo/tef-&Cato6ra:
10,00-15,00.
StCatín-PortdeSóttr
12,00-16,45.

PARMACIADE
OUAMMA

AI'Ajuntament(PolciaMunicipal)vos
mdcaranlafarmàciaa
laqualvospodeudirigir.

Veu de SóDer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIOPERSONAL

DE18A20HORES
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El PSM explicarà quatre
projectes de Port Esportiu

Redacció

Avui, a les nou del ves-
pre, el PSM de Sóller farà
una taula informativa, amb el
tema "Ouafre Ports Espor-
tius, a Ia Badia de Sóller
(1972-1989)".

En aquesta taula, s'in-
formarà sobre diferents pro-
jectes de port esportiu pla-
nejats en el nostre litoral. Un
d'ells és el projecte presen-
tat aquests dies per "Marina
Port de Solter" i que ha aixe-
cat tantes polèmiques. Al
mateix temps, els assistents
podran veure aHres projec-
tes elaborats després dels

anys setanta, i que per mo-
tius diversos no s'han duit a
terme.

El tema de Ia taula infor-
mativa acabarà amb l'expo-
sició de Ia proposta o idea
que té aquest grup polític
per tat de solucionar el pro-
blema d'amarraments en el
Port, defensant i exposant Ia
ubicació d'un port en el moll
i terrenys que ara ocupa el
Destacament Naval.

L'acte serà a Ia SaIa de
La Caixa, i parlaran alguns
membres i els regidors
d'aquest partit, Miquel
Gual, Plàcid Pérez, Salva-
dor Martínez i Salvador
Castanyer.

Museude Ciències Cultura

Escorça

Diumenge serà el Dia
delVottor

M. Ignàsia

Durant tot el diumenge que
ve, dia 26, hi haurà un programa
d'actes que es desenvoluparà
al Monasteri de Lluc, amb el
temadelVottor.

Hl haurà una exposició te-
màtica, a base de plafons in-
formatius, Ia projecció de Ia
pel.lícula "Aegypius entre blau i
blau" de Jesús Jurado i també
un audiovisual didàctic sobre Ia
protecció dels vottors. La gent
podrà visitar l'exposició durant
tot el dia i podrà consurtar ma-
terial imprès, didàctic i els or-
metjos que utilitzen els omitò-

PortEsporHu

tegs per observar i prendre da-
des durant Ia seva feina de
camp. També podran adquirir
objectes i llibres que fan refe-
rència a Ia vida i protecció dels
vottor.

El motiu d'aquests actes i
d'aquest dia festiu és l'interés
que l'entitat organitzadora ha
pres pel tema, per protegir
aquesta au que està en perill
d'extinció. Aquesta consefleria
a través de Ia Direcció General

•d'Estructures Agràries vd do-
nar a conèixer els motius de Ia
protecció dels vottors i fa una
campanya que arriba a les es-
coles, i també al públic en ge-
neral.

La recollida de bolets es farà
diumenge

El doctor Cartes Constantino diu que consumeix unes seixanta dnc
espectesdebotots.

EIs "Amics de l'Entorn de Sóller" convoquen un concurs de cartells
Redacció

El recentment constituït
col·lectiu "Amics de l'Entom
de Sóller", nascut arran del
projecte de port esportiu
presentat per Ia societat Ma-
rína Port de Sótter, Societat
Anònima, continua les tas-
ques de concienciado popu-
lar i recolecció de firmes

d'oposició a l'esmentat pro-
jecte.

Concurs de cartells

Dins el marc d'aquestes
accions, el col·lectiu ha or-
ganitzat un concurs de car-
tells pubfcttaris dirigit a ex-
pressar Ia repulsa a aquest i
qualsevol artre projecte que
suposi Ia destrucció del

nostreentom.
En les bases del concurs

s'especifica que està obert a
tothom, i es pot realitzar en
qualsevol tamany que des-
prés pugui ser editable, im-
près a dues tintes més el co-
lordefons.

EIs originals es podran
entregar en els locals de
\'Associactó Solleríca de Cul-
tura Popular (Can Dulce)

abans del 20 de desembre,
sense firma i amb el nom de
l'autor en sobre tancat. L'ho-
rari de recepció de cartells
esde17a21h.

L'elecció del cartell
guanyador es farà per vota-
ció popular i serà exposat al
públic, amb tots els altres
participants, des del dia 23
de desembre fins al 7 de
gener.

Ma. Ignàsia

Fa unes setmanes es-
tava anunciada una re-
col.lecció de bolets, dins el
marc del IV Curset Pràctic
per a Ia Identificació de Bo-
lets, organitzat pel Museu
Balear de Ciències Natu-
rals.

A causa de Ia poca plu-
ja caiguda aquests darrers
mesos el sòl estava sec, es
trobaven pocs bolets, i es
va haver de suspendre Ia
sortida que havia d'il.lustrar
pràcticament als inscrits al
curs. Diumenge que ve, pe-
rò els boletaires estan avi-
sats per sortir durant el ma-
tí i cloure el curs recollint
els bolets per identificar-los
i tastar els que són comes-
tibles.

La sortida serà a les 9
del matí, del Camp del Pro-
hom, i allà els participants
faran grups per dirigir-se a
llocs de diferent vegetació i
naturalment diferents tipus
debolets.

MostradeBolets
deMallorca

El Museu de Ciències
Naturals de Sóller fou una
de les entitats col.laborado-
res de Ia IV Mostra de Bo-
lets de Mallorca, juntament
amb el Departament de Bo-
tànica de Ia Universitat de
tes Illes i l'Institut Micològic.

Aquest mes de no-
vembre, i després d'un se-
tembre i octubre ben secs,
els organitzadors d'aquesta
mostra aconseguiren reunir
gran varietat de espècies
que exposaren a l'Estudi
General Lul.lià de Palma. El
públic es manifestava cu-
riós per sebre si l'exposició
comptaria amb un nombre i
varietat de bolets mínim
per fer Ia mostrà, i quedà
sorprès de Ia gran varietat
de bolets que s'exposaven.

ALaCaixa

Centanysde
SherlockHolmes

Redacció

Diumenge es tancarà
al públic l'exposició 100
anys de Shertock HoI-
mes, que al llarg de tres
setmanes Hargues ha es-
tat a disposició del públic
en Ia sala d'actes de "La
Calxa" de Ia nostra ciutat.

Es tracta d'una inte-
ressant exposició de di-
buixos, portades de llibre,
fotografies, còmics i cari-
catures que ens mostren,
mitjançant diferents pa-
nells, els aspectes més in-
teressants de les nc-
vel.les que tenen per pro-
tagonista Ia famosíssima
figura de l'inspector Sher-
lock Holmes, magistral
creació del noveUista Sir
Arthur Conan Doyle. L'ex-
posició està il.lustrada
amb dues figures a ta-
many natural de l'inspec-
tor Holmes, i una attra en
material plàstic.

Al llarg de diferents
panells explicatius, desfi-
len davant Ia mirada de
l'espectador els antece-
dents literaris de les obres
de Conan Doyle, Ia seva
cronologia, el seu estudi
de treball, Ia descripció
personal de Holmes i dels
attres personatges co-pro-
tagonistes, com el doctor
Watson, el professor Mo-
riarty, o sir Henry Basker-
ville, els mètodes utilitzats
per Holmes a l'hora de re-
soldre els crims, i Ia dife-
rent utilització de Ia flgura
de Hdmes en medis tan
diversos com el teatre, el
cinema, Ia publicitat o els
còmics.

Completa l'exposició
un aparell de video mit-
jançant el qual el visitant
pot intentar resoldre per
medis electrònics un pro-
blema criminal que Ii pten-
tejal'aparell.

En resum, una inte-
ressant exposició que cal
visitar, i en Ia qual es po-
den recordar totes les
obres famoses tte Conan
Doyle, el primer escriptor
que tractà el fenomen
criminal de forma científi-
ca, com són "El gos de
Baskefville", "L'aventura
del cidista solitari", "La
casa buida", o "El probte-
maflnal".

AYUNTAMIENTO DESOLLER
BALEARES

ANUNCIO
Aprobados por este Ayuntamiento pleno los pliegos

de condiciones que han de regir Ia contrata, por concierto
directo, de las obras incluidas en el Plan de Obras y Servi-
cios de 1989 del Consell Insular de Mallorca, cuyos pro-
yectos son los siguientes:

-Pavimentación y dotación de servicios calle Isabel II,
con un presupuesto de 3.434.306 pesetas.

-Reforma y acondicionamiento plaça Estiradores, con
un presupuesto de 4.849.603 pesetas.

-Alcantarillado Camp de Sa Mar, con un presupuesto
de 6.865.830 pesetas.

Por el presente anuncio se pone en conocimiento de
las empresas que se encuentren interesadas en Ia realiza-
ción de dichas obras, para que puedan examinar los ex-
pedientes en las oficinas de Secretaría de este Ayunta-
miento, en días y horas hábiles, al objeto de presentación
de ofertas, cuyo plazo termina el día 5 de diciembre a las
l3,30horas.

Soller,a22denoviembredel989
ELALCALDE

Eljuquetón
G.Moragues,num.5

Juguetes económicos. Figuras navideñasy adornos. Crismas.
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Succeits Ayuntamiento Teatre

S'inunda part de Ia carretera
deSaTalaia

Jaume Casasnovas

•El dissabte passat cagué
una forta ruixada d'aigua, a
conseqüència de Ia qual
s'inundà part de Ia carretera
de Ia costa de S'Ataläa. Va-
ren esser necessaris els ser-
veis de Ia Policia Municipal
perquè els engolidors del tros
de carretera^aprop dels apar-
taments "Bea'u Soleil" s'havien
embossat, i l'aigua podia in-
vadir els apartaments esmen-
tats.

La Policia Municipal va ha-
ver de tallar el trànsit degut a
Ia parillositat de Ia zona. Ua-
vors, juntament amb els ope-
raris de Ia Brigada d'Obres de
l'Ajuntament, arreglaren el
problema.

Protecció Civil ha dispo-
sat l'Alerta Roja, per així as-
segurar Ia població i actuar en
el moment en que fos neces-
sari.

Accident en ta carretera
dePalmaC-711

Dissabte passat a les
13,15 hores coLlisbnaren els
vehicles marca Ford Escord
matricula P.M. 7911 V condurt
per R.C.M. i l'autocar de 20
places matrfcute P.M. 7604 AJ
propietat de 1'empresa local
"Autocares Repic", conduit
per R.A.M., quan circuteva per
Ia carretera Palma-ScMter, a

l'alturade Ca Na Menga.
El turisme xocà contra

l'autocar, el qual quedà des-
plaçat fins al paretó de Ia cal-
çada... L'accident hauria po-
gut esser greu, però sols es
detectaren ferides lleus en Ia
persona que conduia el turis-
me.

La carretera quedà obsta-
culizada, fins que els vehicles
pogueren circular per un cos-
tatdelacarretera.

Incendio en Can Cremat

A les 18 horas del sábado
pasado, se tuvieron que des-
plazar a Can Cremat -vecino
del mercado- una dotación
de bomberos, así como Ia Po-
licía Municipal, ante Ia llamada
de socorro recibida en las de-
pendencias municipales.

El incendio no tuvo ningu-
na consideración importante
por Ia rapidez en que los au-
tocares de una limpieza que
se estaba realizando en el
dicho local, decidieron avisar
y solicitar ayuda. Ellos mismos
estaban limpiando el local que
hasta ahora ha utilizado Ia
A.S.C.P como sede de Ia
misma y al prender fuego a
unos papeles y maderas, se
percataron de que el fuego se
enfurecía y antes de lamentar
desgracias, Io pusieron en
conocimiento de Ia Policía que
juntamente con los bomberos,
apagaron el incendio.

EIPSOEse
Jnteresaporla
auditoriade
cuentas

Jaume Casasnovas

En una reunión de Ia Co-
misión de Gobiemo del
pasado mes de setiembre,
se tomó el acuerdo de diri-
gir un escrito al Director
General de Ia Conselleria
de Economia y Hacienda,
a fin de llevar a cabo una
auditoría de cuentas para
tener una idea inmediata
del estado económico del
Ayuntamiento.

La auditoria se solicitó
a Ia Conselleürrià de Ha-
cienda para obtener el ser-
vicio gratuito, y evitar un
gasto a las arcas municipa-
les que podría ascendürYr
a varios millones de pese-
tas. De momento se lleva-
ría a cabo un estudio y re-
cuento de los dos úttimos
años, con carácter de ur-
gencia, y una vez conocido
el estado económico se
procedería a Ia revisión de
ios úrtimos cinco años.

En el Reno ordinario
del pasado mes de octu-
bre, el grupo municipal del
PSOE se interesó por el
terna de Ia auditoría, y soli-
citó información al respec-
to mediante una interpela-
ción. Contestó el alcalde
alegando que todavía no
se había cursado petición
alguna a Ia Consellería en
cuestión, pero que Io haría
enbreve.

DIA 26 DE
NOVEMBRE

DE 1909

a les W hores

amb sortida del

Restaurant
"CA'NPEDRO" de VALLDEMOSSA

TRETZENA BAIXADA A SOLLER

En record i honienatje a Pere Joan Llabrés Bernat

Marxa cicloturista per totes les categories.
CONCENTRACIÓ: Ales 9'30 hores, davant el Restaurant "Ca'n Pedro" de Valldemossa.

ITINERARI: Valldemossa - Deià - Sóller (reagrupament davant Son Angelats) - Port de
Sóller - Sa Talaia - Port de Sóller (reagrupament) - Platja d'en Repic,
acabant davant Ia Discoteca «EL PATlO»(Total 26 quilòmetres).

Tots els finalistes seran obsequiats amb un diploma acreditatiu de Ia seva participació a Ia
marxa, acabant-se Ia matinal esportiva amb una bona berenada, a Ia Discoteca «EL PATIO»

ORGANITZA: Club Ciclista «Defensora Sollerense»

( CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Patrocina:

( AJUNTAMENT DE SOLLER

COL.LABOREN: CREU ROJA DE SÓLLER - TRANSPORTS C. SASTRE
RESTAURANT «CAN PEDRO» (Valldemossa) - DISCOTECA «EL PATIO»

"Nova Terra" de Sóller, i "Es Seregair de Deià, únicsar grups teatrals de
lacomarca

Presentatselscensossobrela
infraestructura teatral de les Illes

PlàcidPérez

Han estat presentats re-
centment per part de Ia Conse-
lteria de Cultura tres estudis
que analitzen Ia situació en que
es troba el teatre a les Illes. Es
tracta del Cens d'espais escè-
nics, de Pere Uuís Caminals,
el Cens de grups teatrals, de
Francesc Rotger, i el Cens
d'autors i obres teatrals, de
PatríciaTrapero

Segons les declaracions de
Ia Consellera, Maria Antònia
Munar, es tracta d'una docu-
mentació important que per-
metrà Ia realització d'una políti-
ca teatral racional a les Illes, Ja
que es creen les bases neces-
sàries per a Ia creació d'una
xarxa d 'infraestructura teatral.

Cens de grups teatrals

El cens de grups teatrals és
una obra que permet reunir en
un volum les companyies dedi-
cades a l'activitat teatral, tant
les professionals com aquelles
que ho fan de forma afecciona-
da. Permet, a més, recollir les
dades fonamentals de Ia vida i
tes produccions relacionades
amb l'escena balear, facilitant
de forma documental Ia comu-
nicació i Ia informació, dins i fora
delanostracomunitat.

NovaTerra

D'entre els grups relacio-
nats en el cens, hi figuren dues
companyies teatrals de Ia co-
marca: Nova Tena, de Sóller, i
EsSeregalldeDeià.

Segons l'historial del llibre,
el grup "Nova Terra" és un dels
més populars i actius de les
Illes. Va néixer l'any 1974, enca-
ra que no va adoptar aquest
nom fins el 1979. Està concebut
com a grup-taller, i per això
existeix també un grup infantil

C E N S

g r u p s
teatrals

que fa els seus propis espec-
taeles. El nombre de membres
del grup varia segons el mun-
tatge, però es mantén estable
als voltants dels 24, sota Ia di-
recció de Maria Vázquez.
Aquesta companyia fa tres o
quatre estrenes anuals, tant en
castellà com en català, que es
representen a altresür pobles
de les Illes i de Ia Península,
amb un repertori que ascendeix
Ja a tes 22 obres, que inclouen
autors tals com Shakespeare,
García Lorca i Jardièl Poncela.
Des de fa quatre anys, el grup
fa intercanvis amb altres com-
panyies de fora Mallorca.

TerceraEdad

EsSeregall

L'attra companyia inctosa en
el catàleg és "Es Seregall", de
Deià, creada el 1984 per desig
d'alguns veins de Ia vila, que es
posaren en contacte amb Tana
WakJren, que viu a Deià a l'es-
tiu i estudia art dramàtic a
Londres.

La companyia està compos-
ta per uns 30 membres, i fa un
muntatge per any, destinat a
les festes de Sant Joan. Fins
ara només ha fet una sortida fo-
ra de Deià, amb una actuació a
Sóller, i ha muntat cinc espec-
tacles, tots en català.

ReísMàgics

Notasbreves
• Esta semana desde el 18
al 28 habrá vacaciones en el
local de 3a edad, ya que
tendrá lugar un concurso de
Canaricuftura en Ia sala prin-
cipal, que es Ia que
empleamos actualmente.
Esperamos que valga Ia pe-
na y que, como en años an-
teriores, sea un concurso
bien concurrido de partici-
paciónypúblico.
• Dando fruto el escrito de
Ia semana pasada, referente
al espectáculo medieval del
Compte MaI, se ha fijado
fecha para el domingo 3 de
diciembre para efectuar una
excursión a dicha barbacoa
a petición de muchos aso-
ciados; los interesados pue-
den apuntarse al que cuida
de estos detalles, el vocal

Juan Seguí Oliver p al teléfo-
no 632755, l'amo en Pep o
en ca'n Cremat a partir del
martes 28, excursión que
promete ser muy concurrida
por su buen precio y el origi-
nal espectáculo y comida.
• Por otra parte está a dis-
posición de los Sres. so-
cios/socias, sus participa-
ciones de loteriade Navidad,
que se espera para este año
tener suerte en el sorteo, no
dejéis de retiraria pues os
quedaríais sin premio.
0 Los viajes excursión que
organiza el INSERSO para
los meses de invierno están
este año muy solicitados y
son numerosas las peticio-
nes de miembros de esta
asociación por distintos pun-
tosdelapenínsula.

Jaesprepara
laCavalcada

Redocció

Dilluns passat es reuní a
l'Ajuntament una comissió
organitzadora per a comen-
çar a activar els preparatius
de Ia cavateada que acom-
panyarà als Reis de l'Orient,
que arriben cada any per Ia
mar,eldia5degener.

El proper dilluns dia 27, a
les 19 hores, se celebrarà
una altra reunió on es conti-
nuarà tractant el tema, i a Ia
qual hi estan convidades to-
tes aquelles persones que
vulguin participar en l'orga-
nització d'aquesta festa po-
pular. La reunió es farà en les
dependències de les Cases
delaVila.

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

AntoniaSegw
Depilación-Pedicura
Manicura-Masajes

Tel.632891
C/. SanBartolomé, n'6
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ElSetmanariestà en
bonesmans

Amic Jaume Casasnovas:
El compromís adquirit amb l'Agrupació del PSM a les darre-

res eleccions municipals m'obliga a acceptar, en unes circuns-
tàncies personals que no són les més idònies, Ia responsabilitat
d'assumir el càrrec de Regidor. Tot i que no existeix cap norma
legal que consideri incompatible aquest càrrec amb Ia funció
que he exercit a Ia "Veu de Sóller", consider que és Ia meva
obligació ètica dimitir com a Cap de Redacció. Se que Ia meva
decissió no suposarà cap inconvenient pel bon funcionament de
Ia publicació, perquè el Setmanari es troba Ja consolidat i en
bones mans. Es així, idò, que et present Ia meva dimissió al càr-
rec a partir del dia 17 de novembre, i et prec que me reincorpo-
ris a Ia condició de simple col·laborador en aquells temes que
no tenguin connexió directa amb l'Ajuntament de Sóller. Sigui
qui sigui el meu substitut, cal que sàpiga que sempre em tendrà
al seu costat.

VuII agrair, amb aquestes línies, Ia inestimable col.laboració
de tots els companys de redacció, de maquetació i de tallers
que m'han donat suport al llarg dels darrers sis mesos, i Ia seva
comprensió per haver acceptat benèvolament els motts defec-
tes del meu caràcter. Al mateix temps, els vull encoratjar perquè
segueixin treballant per dur endavant un ambiciós projecte que
és obra de tots i que emprenguérem amb coratge, il.lusió i
esforç: l'edició d'un Setmanari d'informació local àgil, estètica-
ment atractiu, tan objectiu com ha estat possible, i en Ia nostra
llengua.

En darrer terme, esper poder exercir el càrrec de Regidor
amb Ia mateixa honestedat que he exercit les funcions de Cap
de Redacció, i em compromet a ocupar-me en les noves tas-
ques municipals amb el mateix afany i dedicació que els meus
antecessors.

PlàcidPérez

EI que passa ¡passarà a Sóller
Grupd'opinió

Veud'Església

Anarperbon camí
Llorenç Lladó Calafat

La vida d'una persona, d'una institució, d'un poble, de Ia
Humanitat, és un camí, pensat i realitzat, ple de causes i
efectes.

La bondat, el diàleg, Ia sinceritat, Ia llibertat, el perdó, el
servici desinteressat... són efectes d'un aplec de causes.
Com Ia passivitat, l'odi, Ia violència, Ia mentida, l'opressió, Ia
venjança, l'agressió... són també, a Ia vegada, conseqüèn-
ciesd'un altre aplec de causes.

La guerra a El Salvador i l'atemptat contra una comunitat
de Jesüftes, i eis actes terroristes de Madrid, contra un
tinent-coronel i contra dos diputats elegits al Parlament de
l'Estat, són esdeveniments, entre molts d'altres, d'una cade-
nadecauses.

No serà mai a bastament plànyer-se d'uns efectes
desastrosos i sagnants o pregar perquè no es tornin produir.
Es imprescindible caminar sempre, cada dia, amb respecte
a l'altre, harmonia i diàleg, pau, lluita no violenta, perdó i
alegria, cap a un major creixement dels früits que ens esti-
mulen a realitzar-nos, a construir institucions i pobles esta-
bles, a edificar una Humanitat solidària i fraterna.

Llibres

"EJjocdem!ralls"deCarme
Riera: suplantadó de

personalitat

Juliàn García de Ia Torre

Camne Rera, l'escriptora nascuda a
Deià (1949) I que resideix a Barcetona,
on és professora de Literatura caste-
llana a Ia Universitat Autònoma, es va
donar a conèixer de forma majoritària
amb Ia puWcaoó del seu llibre de nar-
racions Te deix, amor, ta mar com a
penyora",
del qual se n'han fet vint-i-vuit edicions.
B 19181 guanyà el premi Prudenci
Bertrana i enguany, el Ramón UuP de
Uteratura Catatana, premi amb el que
compten iguafrnent dos autors sote-
rics.MiquelFemïiVatentíPuig.

La novd.ta de Riera "Joc de Mvalls"
suposa un dobtejoc de sup&ntaoó de
persona)rtat: Literària (Corbafân publica
e( que és de Gatego; Gatego publica
amb l'indemostrabte pseudònim de
Jiménez); Física: Galtego passa per
Corbatón per raons poKbques i rera tes
sessions de tortura).

En resum, l'argument ens presenta
a Teresa Mascaró desiÇa conèixer per-
sonaknent un famós escriptor sudame
ncà anomenat PaUo Corbalàn i Ja que
passa uns dies a Barcetona, aconse-
gueo<entrevtstar̂ oenunhotel.

En ta vida de Pabto CorbaJàn sem-
Ua que hi ha un misteri i ta comptexa

indagació d'aquest enigma ens portarà
a RàNca, país imaginari de l'Amèrica lla-
tina... El tèxit utilitzat per Riera és d'una
gran riquesa adjetival i altema Ia frase
mitja i curta, deixant en motts poques
ocasions ets llargs périodes sintàctics.
Tot aKÒ dóna una gran agilitat a ta
seva prosa i una construcció mott cor-
rectailògica.

El íenguatge cd.toquial m'ha setrv
biat de mctta naturalitat i d'un cert rea-
lisme i ta novel.ta no porta cap missat-
geconcret.

Denuncta ta tortura com a fenomen
que pot provocar canvis de personaí-
tat i el tector assumeix tes situacions
ptantejades en l'obra. Mentre es desfà
ta troca, se segueix l'acció pas. a pas,
menysen elcasdetadesapariciódeta
periodista de forma sobtada i que pot-
serdesconcertaunpoceltector.

Tot i que l'argument és moR simpte
i que geogràficament no es pot identi-
ficar un país o una ciutat determinada,
predominant un passatge urbà, ete
personatjes estan ben trets, especial-
ment Galtego, descrit en ta seva intimi-
tat home turmentat, tímid, convers
poiffc i ot*gat a adoptar una personali-
tatqueodia

El projecte de port
esportiu presentat pel grup
Cuart, ha provocat un rebuig
popular i una bona moguda
al seu entorn. Nosaltres com
a Grup d'Opinió estam en
contra d'aquest projecte
específic que, per altra ban-
da, és una conseqüència
immediata del tema túnel.

Però sempre hem dit que
cal ser conseqüents i cohe-
rents amb els fets, i així com
hi ha hagut moguda pel
tema port, no s'ha dit res o
quasi res del tema nuclear
de Vandellòs, i volem
recordar a tothom que amb
el port podríem viure (amb
més o manco estètica i
molèsties però viure), ¡ amb
Ia contaminació nuclear no
podríem viure de cap mane-
ra.

Esperam ara un pronun-
ciament del nostre Govern
Balear així com ho ha fet, en
que molt tèbiament, el nos-
treAjuntament.

També estam preocu-
pats perquè dissabte vérem
el senyor Batle jugant el seu
paper ecologista, i volem
recordar que ara rebujam el
port Cuart perquè el túnel és
Cuart; però si el túnel
hagués estat Caldés, avui
rebutjaríem el port Caldés,
amb l'agreujant de que pos-
siblement el senyor Batle hi
estaria a favor. I el port és
sols un projecte, però Ia

Glosa

urbanització que fan al Tra-
vés és una realitat, i el sen-
yor Batle l'ha autoritzada
amb el vist i plau dels regi-
dorsdelPP,PSM,CDS.

Estam preocupats per-
que vàrem veure els regi-
dors del PP també fent el

número ecologista, i ha estat
gent d'aquest partit que fins
ara ha autoritzat l'urbanitza-
ció de CaIa Mondragó.

També creim, i volem
recordar, que tenim un Des-
tacament Naval en desús i
obsolet que cal reclamar, i

volem recordar també que
mai ningú ho ha fet seriosa-
ment, i que si ja tenguéssim
el port esportiu fet a dins el
Destacament, per ventura
aquest projecte actual ja no
hagués sortit a Ia llum. I
creim que un port esportiu
és ben necessari per posar
ordre en aquest desgavell
de barques que hi ha per
tot. I estam preocupats per-
què aquesta moguda, per
altra banda necessària, no
se desmadri. Ara sembla
que han començat les ame-
naces, i aquest no és el
camí; els bascs Ja ho han
provat i no creim que els
doni massa resultats.

Una altra vegada, el
Grup d'Opinió reclama un
debat seriós sobre el que
passa i passarà a Sóller.
Creim que és l'Ajuntament,
representant del poble, qui
s'ha de deixar de polítiques
barates i s'ha de posar a fer
feina.

Emplaçam, per tant, a
l'Ajuntament perquè
comenci les gestions serio-
sament i d'una manera
ordenada per aconseguir Ia
cessió al poble del Desta-
cament Naval.

Pregam al senyor Batle
que deixi de dir "no sé res" i
comenci a saber coses. I, en
definitiva, recordam a tot el
poble que d'elegir a un bon
o mal Consistori hi ha aques-
tesdiferències.

El caçadori el tord
J.R.P.

Com cada any, a veure-nos
i desprésd'un gran viatge
tant llarg, feixuc i espinós,
arribà a ca nostra el tord
alegrant el nostre paisatge

Arriba per a descansar
i passar ambs nosaltres l'hivern
fugintdelfreditristor
del seu paístan llunyà
ve aquí i cau dins l'infem

Deumeu,onhearribat.
Ja no estic en lloc tranquil,
pertot unaveu me crida;
Ja béd'alba o gran dia,

també el vespre, sol posat.

SoIs quasi no trencà el dia
i Ja m 'han escopetejat,
creia que un germà cantava
i era un reclam que hem cridava
i berenar de plom m'han donat.

Dins el bosc tot són carreres
voltes, tiranys i forats;
quan ja veig les oliveres,
espinalers i murteres,
som pegat dins els filats.

Per beure serà una font
a on podré descansar
iquanunan'hetrobada,

creguent Ia set apagada
ha quedat tot enviscat.

Pens que arribarà un dia
d'un anyja no molt llunyà
que esperant que els tords arribin
en les mans anravenades
veurè els calius i flamades
de bades podrem esperar.

S'hauran cansat de sofrir
i de fer tan llargs viatges,
derisc,deplomifilats,
de lloves, marts i genetes
i abans de partir diran
anau-vos-ne a fer punyetes.

Soneto

ElIa Se Llama Teresa
ürsodeü'gia

No alta, más bien bajita.
De noble almagenerosa.
Por sus hijos muy querida.

Explícitaylealesposa.

Amante a Ia buena lectura,
ENa, siempre Io ha sido,
su esposo muy querido
de muy notable cultura.

Oriünda Aragonesa,
herenciaque ponderar,

Debrillanterealeza.

Oyese desde Lo Afto, cantar:
QueLaVirgendelPilar,

Jamàs Quiso Ser Francesa.

Sóller. 1deJunio. 1989

VEU DEL LECTOR

Carta a Joan Castaner
Ay Joan, Joan!! La que

has armado; quién te ha vis-
toyquiénteve.

No sé si recordaràs, pero
una vez tu me dijiste: Que
no te gustaria nunca que
nos encontráramos como
enemigos.

Como enemigo no me
tendrás, pero permite que te
diga unas cuantas cosas:

Jamás me hubiera pen-
saro que fueras una persona
tanridfcula.

No sé que te habrán
hecho Andreu Pons y Racrt
Pérez. Para nosotros Andreu
es Ia persona a Ia cual Ia
Guarden'a de L'Horta, Ie
estará siempre, inmensa-

mente agradecida y siempre
tendrá nuestra gratitud y
amistad.

Sobre Placid Pérez, para
mí es un buen compañero y
no el títere que tú describis-
te.

Nunca creí ir a ver una
función de circo al Ayunta-
miento, pero Ia primera vez
seempieza.

Te doy las gracias por tu
ayuda pero el mérito no es
sólo tuyo, hay muchas per-
sonas que nos han ayudado
y apoyado; a todos eHos
muchas gracias, gracias de
todoeorazón.

Rossy



Reportatge VeudeSoUer/24denovembrcdel 1989

Sanejament

Discrepància sobre el mètode utilitzat

Obres Hidràuliques neteja els torrents de Sóller
Jaume Casasnovas

TaI com informà en el seu dia
Obres Hidràuliques, a través del
l'enginyer Juan Manuel Pérez,
l'empresa sdlerica ENDECO,
S.A. està realitzant les obres de
neteja dels torrents de Ia nostra
VaII, d'acord amb Ia petició for-
mulada pels serveis tènics de
l'Ajuntament. De moment, ha ne-
tejat completament Ia zona de
Torrent Major compresa entre el
Pont den Barona fins els voltants
del mercat municipal. A conti-
nuació, els operaris i Ia maquinà-
ria es desplaçaren al torrent de
La Figuera, on segueixen Ia nete-
ja.

L'Ajuntament té soUicitada Ia
continuació de Ia neteja del To-
rrent Major, a partir de \'estació
del ferrocarril, en direcció al CoII
de Sóller. La resposta a aquesta
petició no es coneixerà fins a fi-
nals de mes, perquè està pen-
dent del corresponent pressu-
post per part de l'organisme es-
tatal. La neteja d'aquests to-
rrents ha estat objecte de con-
trovèrsia per part dels conciuta-
dans. A^uns pensen que Ia ne-
teja era imprescindible, a causa
del gran volum de vegetació i
brutícia que s'hi havia acumulat,
i que suposava un greu perill
d'inundació en cas de torrenta-
da. D'altres han estat més crítics
amb Ia forma com s'ha efectuat
Ia neteja, perquè s'ha destruft un
ecosistema únic i necessari per
a Ia supervivència d'algunes es-
pècies, i pensen que s'hauria
d'haver tallat Ia vegetació i llevat
Ia brutor més grossa, però mai
remoure Ia terra del llit del to-
rrent.

PereCrsspí

L'avifauna dels torrents, i
especialment de les zones
humides, és mort diversa i
abundant. Podríem dir que
l'ocupació d'aquest espai hu-
mit -el torrent- depèn de fac-
tos com l'alçada geogràfica,
del curs de l'aigua (si són ai-
gües ràpides o bé zones on
l'aigua es queda pràcticament
embassada) i en general de Ia
matèria orgànica e inorgànica
queprodueixen.

La comarca de Sóller és ri-
ca en torrents, n'hi ha de petits
i accidentats, i d'artres no tan
petits però també accidentats,
on els corrents són prou forts i
només existeixen petites bas-
ses perquè l'aigua pugui fer
una "aturadeta": són els to-
rrents de muntanya. Aquests
tenen una fauna i una vegeta-
ció diferents dels torrents més
planencs.

EIs torrents que ja trobam
dins Ia vall són més grans i
més lents. Aquests tenen se-
dimentació de matèria orgàni-
ca i inorgànica Ia qual cosa fa
que existesqui una vegetació i
una fauna adient a les condi-
cions que es presenten.
Aquests són els torrents que
ara interessen per l'aKeració
que n'han fet durant aquestes
passades setmanes les mà-
,quinesd'O.P.

EIs animals de ploma que
fan ús d'aquest indret humit,
que és el torrent, són nombro-
sos i de diferents formes de
viure, de diferents costums,
però tenen una cosa en comú:
viuen "en i del"torrent,

mi
Fa dues setmanes, canyes, esbarzers, arbres, i d'altra vegetació cobria el llitdelTorrent Major.

Avui, te» màquines excavadores han netejat el torrent, i han eliminat bona part dels gorgs existents.

L'avifauna dels nostres
torrents: un món desconegut

EIs racons humrts dels torrents acullen una quantitat insospitada de
petits animals de tota mena

Una de les espècies més
interessants i vistoses (això sí,
quan les poden veure, perquè
són mort esquives) són les
gallinetes d'aigua; que Ja l'any
1978 començaren a criar als
nostres torrents, i ho han fet fi-
na ara. Durant uns anys se-

guits hem pogut comprovar
l'evolució d'aquesta població
en diferents indrets dels to-
rrents: al de Fornalutx entre el
pont i el creuer de Biniaraix; al
de Biniaraix entre Cas Pane-
rers i Ses Fontanelles; al Major
a Sa Font de S1CHIa i Sa To-

rrentera fins a Sa Fàbrica No-
va; i al Gros en el Gorg d'en
Bassó fins als PoIIs de Can'AÍ.

D'ençà què observam l'es-
pècie, Ja fa dues vegades que
després d'haver criat (a finals
d'estiu) fan el torrent "net". La
primera vegada va ser quan
havia d'arribar una ona de 200
m. i l'altra ara, després de les
inundacions de Llevant.

Es curiós quan el perill fa
despertar Ia gent. Ens podrien
demanar el per què arrasar els
torrents, el per què de fer-los
nets... en comptes de dur-los
nets. EIs torrents són un altre
objecte paisatgístic a conside-
rar, tant per poder gaudir de Ia
seva bellesa com per no pro-
duir olor dolents i aigües bru-
tes de les quals després, a Ia
llarga,enfeimus.

DeI torrent també en viuen
altres espècies com el
coll-blau que Ja fa temps que
no el veim, igual com Ia fotja.
També, i d'una manera espo-
ràdica, trobarem l'agró blanc
que fa qualque aturada quan
les condicions atmosfèriques
els fan variar Ia migració.
L'agró rolg també hi és pre-
sent, i ara en podem veure un
exemplar que pareix que s'ha
empadronataSóller.

El xoriguer de dia, i l'òliba i
el mussol de vespre, cacen els
rosegadors que habiten el to-
rrentielseuentorn.

Nombrosos i petits ocells
insectívors, falzies, rossinyols i
altres viuen, volen i donen al
torrent i al nostre poble una
nota de conviv"encia, d'har-
monia, un fer pensar que l'ho-
me ha de conviure, ha de pen-
sarambelsaltres.

EIs torrents a Sóller,
medi a preservar

Museu Balear de Cièn-
ciesNaturals

Aquestes darreres set-
manes, hem pogut obser-
var com una empresa con-
tractada per Obres Hidràu-
liques, ha iniciat a Ia nostra
VaII Ia neteja del Torrent
Major. Efectivament, l'es-
mentat torrent i també els
altres set que formen Ia
nostra xarxa hidrogràfica
superficial, s'havia vist en-
va'ft els darrers anys per
una vegetació descontrola-
da (arbres inclosos) i gran
quantitat de brutícia, con-
vertint-se en un potencial
focus d'insalubritat. A més,
en cas de pluges torren-
cials, aquest enváíment
representa un gran perill
d'inundacions.

Però, ens hem alarmat
veient les tècniques em-
prades per l'esmentada
empresa per fer Ia neteja,
que han convertit un tram
del nostre torrent en un solc
de terra, arrabassant i eli-
minant totalment Ia vegeta-
ció, i inclús aixecant els có-
dolsipedresdeljaç.

Aquesta tècnica, no
creim que sia Ia més ade-
quada i, és més, si s'empra
en els trams alts del torrent,
vers Ia Font de s'Olla,
creim que cal considerar-la
com un atemptat ecològic.

Tot i dixant de banda el

EIs gorgs que es formen
a les zones més ombrívoles
poden tenir aigua tot l'any i
en ells hi viuen gran quanti-
tat d'organismes que són, a
Ia vegada, font d'aliment
d'altres animals superiors.

Aquests gorgs són habi-
tats per rèptils com Ia serp
d'aigua (Natrix maura), que
pot arribar a midar prop
d'un metre; amfibis, com el
granot comú (Rana perezi),
i pe/xoscom l'anguila.

EIs aucells, són part in-
tegrant del paisatge del
nostre torrent. Pere Crespi
(GOB Sóller), ens ha facilitat
una Itìsta d'espècies obser-
vades dins el torrent de
Sóller, entre les que desta-
quen: Ia gallineta d'aigua,
que a vegades hi avía, el
coll-blau, l'agró roig, el xàt-
xero groc, Ia juia, el rossin-
yol, Ia falazia i el xorriguer.
La fotja (Fulica atra) era
abans un visitant habitual
del torrent de Sóller.

La fauna d'invertebrats
aquàtics dels nostres gorgs
és força interessant, espe-
cialment els caragols i els
crustacis.

D'entre els primers, cal
esmentar Giraulus cristag-
no i Micronoma saxatilis,
trobats al torrent de Sóller i
considerats com a espècies
rares. D'entre els crustacis
destaca Jara nordmanni ba-
learica, forma endèmica del

seu valor paisatgístic, que
ha estat font d'inspiració de
poetes i d'artistes, cal con-
siderar el nostre torrent
com un autèntic pulmó
central, un espai verd que
eixapa Ia nostra vall i Ia
nostra ciutat en vàries zo-
nes. Efectivament, en els
moments en que minven
les grans revengudes, proli-
fera una vegetació molt va-
riada formada principalment
per feixos, polls, ricins, can-
yes, joncs, mentes, falgue-
res, etc. Aquesta vçgetació,
cal tenir-la controlada, Ja
que les espècies més arbò-
ries poden arribar a ser un
obstacle per a Ia circulació
de l'aigua, però mai ha de
ser totalment eliminada Ja
que dóna cobri a tot un
món viu i configura un au-
tèntic ecosistema temporal
al mateix cor de Ia nostra
ciutat.

torrent de Sóller i en una
àrea molt restringida (vegeu
fotografia). No cal dir que
un dragat brutal del llit del
torrent als llocs on habiten
aquests organismes mott
probablement causaria Ia
desaparició de les seves
fràgils poblacions.

Pensam que mantenir el
torrent net és feina de tots i
que tots els ciutadans han
de col.laborar i no utilitzar el
torrent com si és tractàs
d'unfamer.

Creim que el nostre
Ajuntament no ha de con-
sentir que s'emprin aquests
mètodes de neteja a Ia part
superior del torrent. La To-
rrentera i els voltants de Ia
Font de s'Olla, han de ser,
al manco, respectades,
perquè a més del seu valor
ecològic formen part del
nostre paisatge i de les
nostrestradicions.
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Eren sis els punts de l'ordre del dia del
segon Re extraordinari del passat diven-
dres, però sols es pogueren tractar els
cinc primers a causa de que ja passaven
tes dotze de Ia nit i Ia sessió hagués so-
brepassat l'horari acordat. Quedaren dins
el tinter els expedients de soUicitud de lli-
cència d'obres particulars que es tracta-
ran en un altre ple que molt prest es con-
vocarà.

La característica més important fou
que tots els temes s'aprovaren per una-
nimitat, o més bé per assentiment. EIs te-
mes ja havien estat discutits a les comis-
sions informatives i divendres els partits

sds els puntualitzaren.
Temes ben importants com són ara Ia

sol.licitut d'un pavelló esportiu més gran
pels lntituts de BUP i FP, l'aprovació de Ia
suspensió urbanística per així tenir temps
de que el Govem Balear realitzar el Catà-
leg d'Espais Naturals, o Ia positura que
prengué Ia corporació sobre el tema del
Port Esportiu que es vol fer davant Es
Través, tengueren consens per part de
tots els partits polítics que componen el
consistori.

No hi era present el portaveu del PP a
causa d'un grip, i Ia seva companya, An-
tònia Cabot, el suplí en el seu paper.

Totselstemess'aprovarenperassentiment.Persegonavegadaquedenpropostessobrelataula
per manca de temps.

Moltíssima afluència de públic

Aprovat un projecte de recreixement
delesplatges

M.l.

Un poliesportiu més gran
pe!slntituts

La comissió de govem pre-
sentà una proposta per a que
l'Ajuntament de Sóller fos inclòs
en el "PIa d'Extensió de l'Edu-
cació Física als Centres Do-
cents" a fi de construir un pave-
lló esportiu tipus M3. El fet és
que Ia Junta de Portaveus que
s'havia reunit per tractar aquest
tema, havia optat per rebutjar
aquest poliesportiu i d'aquesta
manera poder sol.licitar l'any
que ve un model més gran que
satisfarà les necessitats de
Sóller. Tots els partits de l'opo-
sició defensaren que s'havia de
fer així. Argumentaren que si
ara es construïa aquesta pista
petita sols servirà pel bàsquet i
el voleibol, quan els infants de
Sóller practiquen molts més es-
ports. El portaveu del PSM afegí
que si aquest any Sóller era un
poble prioritari, a causa de Ia
necessitat que té d'espai es-
portiu, igualment ho serà el curs
que ve, quan es dedicarà el
doble del pressupost per
aquestes construccions.

Les associacions de pares i
els professors dels centres do-
cents de Sóller, havien fet arri-
bar a l'ajuntament el seu parer
sobre aquest tema, i tots ells
donaven suport a Ia idea de
sol.licitar un poliesportiu tipus
M4 l'any que ve, per així acon-
seguir el que realment és ne-
cessari.

Quedà ben clara Ia idea de
que no es rebutjava un polies-
portiu, sinó que s'havia d'acon-
seguir un model aeUequat a les
necessitats de l'esport escolar
deSóller.

Un secretari per Ia Junta
dePortaveus

El PSM i el CDS sol.licitaren

que Ia Junta de Portaveus ten-
gués un secretari, igual com te-
nen ISOys attres comissions del
consistori. Així s'evitaríen els
mals entesos i algú escriuria els
acords que els representants
dels grups municipals prenen.

PIa d'Obres i Serveis

En el Ra d'Obres i Serveis
del CIM, estaven aprovades
tres obres a realitzar a Sóller:
l'agençament de Ia Plaça dels
Estiradors, Ia millora de l'asfalt
del Carrer Nou i el clavegueram
del Camp de Sa Mar. El consis-
tori havia d'aprovar el plec de
condicions, pressupost i tipus
de finançament per poder do-
nar pas a l'adjudicació de les
obres.

Es plantejà el fet d'adjudicar
les obres a través de subhasta,
però per aquesta ocasió no fou
viable a causa de que no hi ha
temps de fer el procès. Es va
haver de acceptar l'adjudicació
directa de les obres, que farà Ia
comissiódegovem.

El batle explicà que l'adjudi-
cació directa de les obres no
vol dir donar les obres "a dit" a
una empresa, sino que hi ha
una informació i selecció prèvia
de les que es presenten.

Després del debat, s'aprovà
aquest punt i, a més, el Consis-
tori adquirí el compromís de fer
una habilitació de crèdit per
pagar el tant per cent d'aques-
tes obres o incloure'l en el
pressupostdel90.

Es recreixeran les platges
deSóller

Després de llegir un informe
tècnic sobre el recreixement de
les platges de Sóller, s'aprovà
dur a terme aquesta millora en
el Port. En primer terme, el re-
creixement es referia sols a Ia
platja den Repic, però l'informe
tècnic exposava que era ne-
cessària Ia millora a tota Ia plat-

ja que envolta Ia nostra badia.
L'única intervenció en

aquest punt fou Ia" del regidor
del PSM, Miquel Gual, que
puntualitzà sobre el tema. Ex-
posà que l'arena no s'havia de
dur del fons marí, Ja que això
perjudicaria tot l'ecosistema de
Ia zona, sinó de jaciments te-
rrestres.

Aquesta proposta Ja l'havia
feta a Ia comissió informativa, i
afegí que era necessari estudiar
Ia possibilitat de fer recréixer les
platges de forma natural.

Suspensiódels
Urbanitzables Programats
iNoProgramats

El Pariament aprovà el pas-
sat mes de maig Ia creació d'un
Catàleg d'Espais Naturals a
protegir a les Illes Balears i, a Ia
vegada, dictar unes normes de
protecció urbanística que hau-
ran d'aplicar-se en els terrenys
inclosos en el Catàleg. Per tal
de dur endavant aquest projec-
te, el Govern Balear, d'ordre del
Parlament, ha obert l'expedient
de suspensió dels polígons ur-
banitzables programats sense
pla parcial aprovat, i els no ur-
banitzables, i per aquest motiu
ha comunicat als ajuntaments,
entre d'ells el de Sóller, que
expressin el seu parer sobre el
tema, en el termini màxim d'un
mes.

Per aquest motiu, en el ple
del divendres, s'acordà per as-
sentiment dir que sí a Ia sus-
pensió d'aquests polígons fins
que es tenguin resoltes les
normes subsidiarias que regiran
als Espais Naturals de les Illes.
Al que preocupà a tots fou Ia
possibilitat de ve de indemnit-
zar a alguns promotors o pro-
pietaris.

Per això es comunicarà al
Govern Balear que sigui Ia Co-
munitat Autònoma Ia que es fa-
ci càrrec d'aquestes despeses,
casd'aver-ni.

Canvi de regidor del PSM

Plàcid Pérez substitueix a Joan Castanyer
Jaume Casasnovas

Divendres passat a les
21,00 hores es va celebrar un
Re Extraordinari per tal de
realitzar Ia substitució com a
Regidor-Portaveu del
PSM-EN d'en Joan Miquel
Castanyer Sastre. La vacant
ha estat coberta pel candidat
immediatament següent a Ia
llista que el PSM-En va pre-
sentar a les Eleccions Muni-
cipals del 87, en Ia persona
d'en Plàcit Pérez i Pastor.

TaI i com Ja es va publicar
en aquest Setmanari, el sen-
yor Castanyer Sastre va pre-
sentar Ia renúncia irrevocable
a tots els seus càrrecs al
Consistori solleric i, també,
com a membre de l'Agrupa-
ció Local del PSM. Davant
aquesta circumstància el
grup municipal nacionalista
va presentar Ia instància al
Batle peutal de procedir a
cobrir Ia vacant en Ia persona,
com Ja s'ha esmentat, d'en
Plàcid Pérez.

Remarcar, d'entrada, Ia
massiva assistència d'un
públic que estava a l'expec-
tativa dels esdeveniments.
Tot i que el servei de mega-
fonia de Ia SaIa (micros+ no
funcionaven de cap de les
maneres, el Batle va obrir el
Plenari cedint Ia paraula al
dimissionari, qui a Ia vegada
Ia va donar a tots els porta-
veus dels altres grups muni-
cipals, a excepció del PSM,

\
**

Plàcid Pérez és llicenciat en
Històriaitreballaata

Tetefontea.Apartird'ara,
excercirà tos funcions de

PortaveudelPSM

per expressar-li el reconei-
xement públic a Ia seva curta
gestió com a portaveu del
partit nacionalista.

Una vegada acabat el
torn d'agraïment per part dels
altres partits polítics, el sen-
yor Joan M. Castanyer Sastre
va prendre Ia paraula per tal
d'explicar els motius que
l'havien portat a presentar Ia
seva dimissió (manca de su-
port de l'Agrupació Local i,
sobretot, el fet d'haver acce-
dit afirmativament al projecte
de construcció de les viven-
des d'Es Través). Durant Ia

seva alocució, a més, es va
dedicar a llançar tot una sèrie
d'atacs contra els seus, fins
ara, companys de partit,
centrant Ia crítica, especial-
ment, en Ia figura de Plàcit
Pérez.

Realment, vist des d'un
punt de vista imparcial, es va
poder intuir una certa tensió,
tal volta, fruit d'una frustració
per no poder seguir endavant
amb un posicionament ideo-
lògic que s'allunyava de les
directrius preteses per
l'Agrupació local del PSM i ai-
xò va dur al dimissionari a fer
acusasions gratuites i perso-
nalitzades que no venian al
cas.

Un cop acabada Ia seva
alocució, el Batle va imposar
Ia insígnia de l'ajuntament de
Sóller a on Joan M. Castanyer
i aquest, sense cap aplaudi-
ment per part del públic, a
abandonar Ia SaIa. Acte se-
guit es va procedir a realitzar
Ia substitució del càrrec va-
cant. En Plàcit Pérez va aca-
tar Ia Constitució, demostrant
uns brillants coneixements
d'història i, sobretot, un bon
humor que varen contribuir a
atenuar el clima de crispació.

Un cop pres possessió
del càrrec el senyor Pérez
Pastor va fer un discurs, en el
qual, molt de passada, va
treure importància a les acu-
sasions d'en Joan M. Castan-
yer i, a més, es va permetre
l'oportunitat de donar-li qual-
queconsell.

coïíiïM*&s&
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Per molts afictonats, estam davant el "partit de l'any". Un
Sólter-Santa Ponça desitjat i esperat per tots. Un caramull
d'alkáents, enrevoíten un partit que arriba en un moment es-
pecialment delicat per l'equip de ta VaII, que, encara que vegi

reaparèixer a alguns dels seus efectius, no podrà comptar
per exemple, amb dos hombes del pés específic de Martín i
Alfons. Possiblement hi haurà morta corrent i per ventura atta
tensió sobre el terreny i també a les grades. Es d'esperar que

davant tot això hi hagui seny i tranquilitat, i sobre tot, que els
locals facin mèrits per fer-se amb aquests dos vitals punts.
Alfons, Sánchez i López, s'enfrontaran per primer cop al seu
ex-equip. L'emoció, ésgarantida.

Una confrontació plena de "morbo" ì dramatisme, a Can Maiol

Sóller i Santa Ponça, una lluita a tomba oberta
El Sóller, que vol sortir desesperadament del darrer lloc, verurà reaparèixer a Bestard, Got y Brugos

Toni Oliver

Probablement, quan el col.legiat Capot Payeres, de Bunyo-
la, doni per iniciat el Sóller-Santa Ponça, a partir de les tres i
mitja, a Can Maiol hi hagui més expectació que mai. Son motts
els alicients per un partit que arriba a un moment molt delicat
pels locals, inquilins actuals d'un lloc que crema: els cuers. A
i'artre costat, arriba un Santa Ponça mort eficaç a fora casa, on
a puntuat en cinc de les sis visites. El Sóller no pot acumular
més negatius. Seria absolutament greu. Amb tot això, el partit
no escapa a ningú que es presenta apassionant.

Reaparick>ns soHeriques

Mentre que Martín i Alfons hauràn de descansar com a mí-
nim una setmana més, tornaran al equip, segur Miquel Bes-
tard, i probablement Pet Got i Jesús Brugos. Es presentarà
davant l'afició Oscar Camicer que en el seu debut a Peguera
mostrà coses mort bones. Tot a punt en definitiva, i Io dit, tran-
quilitat, i a guanyar per mèrits sobre el terreny de joc. AHons, Sanchez i López, tres estils diferenciat, tres jugadors que han encaixat perfectament en els esquemes d'un Santa Ponça que vé » Can

Maiol a endur-s'en els dos punts. Pot sertot un espectacle. (Fotos Sampedro)

Jaume Frontera: "Solem fer mal. Som un equip típic de fora camp"

Jaume Frontera defineix al seu equip com agressiu, treballadoriamb
unbonconceptepeljocdecontraatac.(FotoSampeoro)

Un partit esperat per l'afi-
cionat. Un Sóller-Santa Ponça
que es promet apassionant.
Res millor que pulsar el mo-
ment actual del club de Ponent
de Ia mà del tècnic Jaume
Frontera, un solleric que està a
l'enfront del club santaponcí. El
primer tema, es clar, es refereix
a Ia sorprenent derrota del seu
equip davant fins al llavors
cuer Maganova per 0-3.

-Com es pot "interpretar",
Jaume?

-Senzillament com una cu-
ra d'humilitat. Res a dir. Guan-
yaren bé. Aquí es varen juntà
dues coses: que nosaltres fe-
rem el pitjor partit de l'any, i a
ells tot les va sortir rodó.

-Fatal pel Santa Ponça... i
pelSóller!

-No hi ha dubte que m'ha-
gués agradat vèncer per dos
motius: tendríem dos punts
més, i no haguéssim perjudicat
acaptercer.

-El de diumenge, serà un
partit "especial" per tú i per al-
guns jugadors teus...

-Si, pot èsser-ho. Tomar a
Sóller és en certa manera tor-
nar a ca-nostra. Certament, no
me fa cap gràcia enfrontar-me
al Sóller i no hi a cap motivació
especial. El que passa és que
estic defensat uns colors, un
equip, com a professional que
som.

-El teu equip ha puntuat
gairabé a quasi totes les sorti-
des. Es de suposar que pensis
enseguirlaratxa...

-En efecte, llevat de Santa
Eulàlia, a on l'àrbitre Ferrer Bo-
net d'Eivissa ens va perjudicar
decisivament, no hem perdut
enlloc més. A fora jugam més
tranquils, més relaxats. Les ca-
racterístiques del meu equip
son les típiques de camp con-
trari: forta defensa i decidit
contraatac. Som agrassius,
treballadors, i solme fer mal a
foracamp.

El Sóller, un equip irregular

-Com qualificaries al Sóller
aquestany?

-Un equip irregular. Pen-
sem que encara no està format
i té bastant gent nova. També
ha tingut baixes, canvi d'entre-
nador, etcetera, i això son fac-
tors que requereixen un perío-
ded'adaptació.

El Sóller, encara no s'ha es-
tabilitzat, però el veig bé en in-
dividualitats, te gent boníssi-
ma, cinc o sis jugadors d'alts
nivells. Està en fase d'acopla-
ment.

-Quin partit veurem, com
preveus que transcorri l'en-
contre?

-Si m'ho haguéssim dema-
nat abans de diumenge, seria
una altre cosa. He de esperar
com reaccionen els jugadors
meus. Esper que Io de diu-
menge tan sols sigui cosa d'un
partit i no d'una ratxa. El que
és cert es que sortirem amb Ia
clara intenció de guanyar, per
llevar ràpidament el mal gust
de diumenge passat. Es difícil
saber com reaccionaran uns i
altres. EIs dos equips necessi-
tenelspunts.

-Tens a tota Ia gent dispo-
nible?

-Amb aquest aspecte, no
hi ha cap dificiultat. Al contrari,
si hi a problemes. Es per ex-
cés, encara que son millors
aquests que al'inversa.

Esperquelagent
enstractíbé

-Penses en un futur amb Ia
possibilitat de tornar a dirigir al
Sóller?

-Pens que efectivament
sempre hi a una segona opor-
tunitat, endemés a tothom Ii
agrada tornar a casa seva.
Que es produeixi pret a tard,
es molt mal de saber. Depen
de motts de factors. El que
hem de fer ara, es cada un llui-
tar pels colors que defensam,
nobtement i més endavant Ja
veurem. Per diumenge, esper
que l'aficionat solleric ens tracti
be. Crec que es podrà presen-
ciar un bon partit i si hi col.la-
boram tots, mort millor.

PEZ Jf
COMUNICAASUSCLIENTESY
AMIGOS QUE PERMANECERA
ABIERTOTODOELESTVŒRNO.

LABORABLESA PAR TIR DELAS
21,30HORAS.

DOMINGOSYFESTIVOSA
PARTIRDELAS17HORAS.

VIDEO CUPS - POOL BILLAR - FUTBOLIN
TEL:633787

C/.AImiranteMiranda, (principio calle Fútbol)
PORTDESOlLER

Cafctcría

Drugstore
PianoE>ar

Es Través. Telefono63 J392-PORTDESOLLER

1
PANADERIA yPASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Toléfono 63 0 Ì 32

SantJaume, 7- Telofono63 1286
FABRICA:Meta, 48-Ca'n Tabalet- TeI. 630651

CHAPA Y PINTURA

TONI GUASP
C/. Cuadrado, 6

Teléfono 63 34 92 - SOLLER

J.SASTRE
Reparaciónyventa

de electrodomésticos.
. ServiciooficiaI
FAGOR-ASPES

C/.dehMar,157,bajos
Tel.630673

Pernalmm
BJj DROQUERlA

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

PARAFACHADAS,

INDUSTRWS,
DECORACKDNYMARWAS

fi*OU*i

Frocol

PAPElESHNTADOS,
MOQUETAS,COLAS,

MNCElEWA,NSECnCIDAS,
ARTICUOSLIMHEZA,

PRODUCTOSPARAHSCINAS,
ARTICUlOSPARAARTISTA,

PAlOU,22
TELEFONO 633842

SOlLER(MoHorca)
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Sa glosa den Tomeuet
"Si seguim fentes coió..."

Anar al camp del Peguera
per qualque cosa va servir:
quedar del tot a darrera
i més Ja no podem patir

Crec que hi ha enteniment
a dins sa nova directiva
però que cerquin matèria prima
si no votenanar a Preferent

No ment sa classificació
sempre diu sa veritat
i si seguim fent es coió
aviat, el vorem davallat

El Santa Ponça vendrà
reforçat per gent de Sóller
hem de, mirar de guanyar
encarrfque faci aigua de bambolla

FutboiniDivisió

Peguera, 1 - Sóller, 0. Quart viatje seguit sense puntuar

Embarrancats en els vuit punts!
L'eventual alineació sollerica, l'hi posà tot, però no va crear
capocasiódegol

Toni Oiver

El Sóller sortí batut des "Pas de ses Uebres '
per Ia mínima. El solitari gol de Tomàs als 40
minuts de joc, va ser definitiu per Ia sort del
partit. El Sóller, amb una alineació purament
circunstancial, es va defensar força bé, amb
ordre i anticipació, però les intencions ofensi-
ves, resurtaren gairebé inexistents.

El partit es va caracteritzà per Ia bona tasca
de les dues defensives. EIs respectius atacs,
pràcticament no existiren, especialment el visi-
tant. EIs de casa, feren Io just, Io mínim per

fer-se amb els dos punts. Aprofitaren una oca-
sió, Tomàs, per marcar l'únic gol. Era el minut
40 de Ia primera part. El Peguera s'atracà tan-
sds amb perill en una ocasió, amb un remat a
Ia fusta, i posterior bona aturada de Bemat. Res
més. El Sóller ho intentà, però el porter Juanjo,
just va haver de recollir un parell de pilotes
bombejades.

El Peguera, que tan sols hav(a guanyat un
partit en el seu terreny, va justificar les penú-
ries. Motts equips hi mullaran en aquest camp.
Si el Sóller no ho va fer, fou perqué no va tenir
"punch" en atac. Arbitratje fluix i a estones caso-
là del mediocre eivissenc Ferrer Bonet.

La tercera, resum delajomada

Frenada del líder Manacor
AntoniRul.lón

Sl a Ia jornada passada, va èsser l'Alaor el que perde Ia im-
batJbilitat, jugant a casa seva, en aquesta ha estat el Manacor el
que l'ha perduda, també a dins el seu camp enfront el segon
dassificat, el Portmany(1-2).

L'attre sorpresa ha estat Ia derrota al seu camp del Santa
Ponça davantelrival local Maganova-Juve (0-3).

Tres empats es registraren, HospitateKÍardessar; Sta. Eute-
Iia-Porto Cristo i CaIa MiHor-Ateior.

El demés partrts acabaren amb victoria pete equips que ju-
gaven a dins ca-seva.

Destacant Ia gotejades qoeesdonaren als partits Iltenc-Fe-
lanitx (4O) i Pobtense4Josetense (30).

Es mante lider, destacat i en soNtari el Manacor, seguit del
Portmany a un sol punt de cBerenote. Es el cuer de te ctassifica-
do el Felanitx. Han fniltorat Maganova i Pobtense, mentres que
Uosetense s'estaenfonsantperiltosament.

Desprès de haver-se jugada te docena jomada Ja no queda
cap equip imbatut. El Manacor es l'equip que ha guanyat més
partits (8) i el que ha marcat més gote (29). Cardessar i Felanitx
els que n'han guanyat menys (2). Ateuor el que ha empatat mes
vegades (8) i al queH han marcatmes poce gote <6) i al Felanitx
elquen'haencaixatmes(24).

Petonca

Jomadanegativa

Antoni Rul.lan

Jomada negra pels equips
de Ia categoría de preferent Ja
que el C.P. Sólter perde a tes
pistes del Visa (7-2) i to mateix
feia el C.P. Untó de Sófler, al ca-
rrer de Cetre, enfront el C'an
Pastilla (4-5). A Ia taula classifi-
catoria figura en tercer Hoc el
Untó de SóMer i en vuitè el C.P.
SóHer.

A Segona Categoría ambdos
equipos bcate es feren amb els
dos punts. Bettes Rstes guanyà
al Son Ftór (6-3) i el C.P. SóHer al
Uama (8-1). A Ia classificació te-
nim el Bellas Pistas el tercer i el
C.P.SóBerelquart.

L'Untó de SóHer de Tercera,
guanyà a fora camp, contra el
Es Fortí (4-5) i es manté encap-
salant te dassificactó del seu
grup.

Buenaocastónpam
queestedomingoelPort
deSóOerateanc«
dosnuevosposftvosensu
visitaalcampoddcotista
Campanet

IIRegional

C.F. PortdeSóller, 1 - U.D. Puigpuñent, 0

Decisivo gol de Galindo
M.A.Feijóo

Port de Sóller: Pujol, Vidal,
Gueri, Rosselló, Adrover, Galin-
do, Sema, Atienza, (Qadera),
Lozano, Castaido y Femenias
(Aguilar).

Puigpunent: Martorell II, Fe-
rrà, Zamora, Cano O/alero), Su-
reda, Suau, Morey II, Carrascal,
Marqués (Bauza) Adrover y Ga-
rau.

Arbitro: Sr. Contreras Soto,
regular actuación, su lunar fue el
no señalar un posible penatty,

Futboljuvenil

sobre Cano en el àrea local, en
el primer periodo del encuentro.

Amonesto con cartulina
amarilla a Garau y Marqués por
parte visitante y a Rosselló, Se-
rrayAdroverporloslocales.

GoI: Mto. 23 (14) Saque de
esquina por parte de Castaido,
al segundo palo, donde Galindo
libre de marcaje remata de ca-
bezaalared.

Comentario: El encuentro en
principio no fue bueno y los loca-
les defraudaron un tanto a sus
seguidores.

De todas formas en el primer

tiempo los locales presionaron y
Io intentaron con más ganas, pa-
ra en Ia segunda parte a medida
que iban transcurriendo los mi-
nutos fuesen difuminándose sus
buenas maneras futbolísticas y
finalizase el encuentro con más
penaquegloria.

Claro que se consiguió Ia
victoria y dos puntos al casillero.

El Domipgo a enfrentarse al
Campanet, deseamos que con
el mejor espíritu que en las dos
confrontaciones utömas; pues
nos han demostrado que saben
hacerlo.

C.F.Solter,1-Escdar,0

Un magnífic gol de Bujosa
JocmAntoni

Alienació: Palou, Sacares,
Celia, Suau, Bemat, Bujosa,Lc-
pez, Domingo, Raja, Atienza,
Oliver, (David, J. Antoni, Vicens,
Comino, Caries).

Gd: Minut 75, 14. Bujosa,
de tlr creuat des defora de
l'area.

Comentari: El C.F. SóHer,
fent un encontré mott practic
arriscant el just, va assolir te
segona victòria, en el que duim
detemporada.

Les alternatives en el joc i
en oportunitats, es registraren a
parts iguals, pels dos equips, si

bé el SóHer per serietat i disci-
plina damunt al terreny de joc,
meresque aquest triomf.

Hem de destacar, el debut,
després de morts de mesos de
inactivitat, per causa d'una te-
stó, d'En David, i també esperar
que En Muñoz, es recuperi
prest, de l'intervencio quirúrgica
que va ésser sotmes Ia setma-
napassada.

Pobtenc-SóUer per cHumenge

Després d'aquesta victòria,
el Sóller anirà a Sa Pobla amb
mortamoral i en ganes de do-
nar-liunasorpresa.

Cartelera
deportiva

Sabado,25

Fútbol:
15:00h. U.D. Sollerense -
SallistaAtco. (Alevines)
16:30h. C.F. SóHer - At-
co. C. Redó-Sta. Eulalte
(lnfantites)
18:00h. Viajes Sóller - CHi
Caimari (Fútbol de Em-
presa)

Domingo,26

Fútbol:
15:30h.C.F.Solter-C.D.
Santa Ponsa (Ul División)

CRESPI
*TALLERDECHAPA,RNTURA

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

CAMlNOFONTANELLAS, n 14
TELEFONO:63.16.80

<4fo ^OV
9^ FüWto

* MOBLE MALLORQUI
ANTIC

* FUSTERIA

TALLERlEXPOSlClO:

CAMICASJURAT

tEL.6331 16

FROTS SECS
PatetiUa, golosinasytoda dase de

frutossecos
CalleLluna,68

p^noy^2^^
á r Mue6les _

HAVARRO
G66

<*&nferiadeobr&

SOLLER (Mallorca)

Calle de sa Mar210 tel: 630930
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Bàsquet Ciclisme

LessenkKSfemenines,segueixenamottbonnivell

JuvenilMasculí

Santanyí, 40 - Juv. Mariana, 39
Jota

Santanyr Bonet, Pons(16), Canaves(8), Garcia(4), Vi-
dal(4), Rigo(8), Soto, Rigo II, Maestre, Escalas, Adrover.

J. Mariana. Jaume (6), Alfavor(3), Malnzer(3), Rode-
las(16), CHiver(8), Fuster(3), Garrido, Serra, González.

El Santanyí va cometre 14 personals. Convertiren 2
llanca,emtsde 11 intentants. Capeliminat.

El Mariana fou sancbnat amb 13 fattes. De 15 intents,
tan sols feren 3 punts. Des triples de 9 intents. Cap elimi-
nat. «

Altresresultats

Mini-Basquet S. Josep, 51 - Mariana, 16
Inf. Femenr. Uucmajor, 26 - Mariana, 45
Inf. Masculi J. Mariana "A", 51 - Uucmajor, 50.

J. Mariana "B", 59 - Campos, 18. ,
CadetFemenr. J. Mariana, 34 - Peries, 40.
CadetMasculr J. Mariana, 66 - Santanyí, 34.
Juv. Femenr. J. Mariana, 62 - Cide, 53.
SeniorFemem J. Mariana, 58 - Jovent "B", 46.

PESCADOS
LACONCHA
Abiertode9,30oi3,30

yde 15,00a20,30

C/.delaMar,s/n.

Transports
CSASTRE

Gas<Hlpercalefaccion
adomicili

TeI. 633049 / 630387

Ca9n
BM

FERRETEmA
Armería

Luna, Ì2
Tel.630447

SOLLER
(Mallorca)

Restaurante Suizo
E>EIA

con sus especialidades
dela Suizaltaliana

Suiza Francesa
SuizaAlemana

Prueben nuestros nuevos FONDUES
(8variacions)

/lA>fnUHMlt

ŝ o

0
Disfruten también de nuestra nueva

Bodega "LATICINESA" en Ia terraza del primer piso.
Especialidades: Paletilla o piernas

de cabrito y pastas frescas.

RESERVAS:639139
CalleArch. Luis Salvador-DEIA

En homenatge, a Pere-Joan Llabrés

Aquest diumenge, "Tretzena Baixada a Sóller"
Joan

La concentració de Ia Marxa
Cicloturista més popular del
Calendari Illenc del Calendari
Illenc, que aquest any es farà un
record i homenatge a Pere-Joan
LJabrés Bemat ."Es Padrinet de
Valldemossa" començarà a les
nou i mitja del matí d'aquest
diumenge, davant el Restaurant
Ca'nPedrodeVaHdemossa.

EIs interessat en emprar el

f r*.

servi de transports de bicicletes
es poden posar en contacte
amb en Jaume Casasnovas,
Director de "Veu de Sóller", telè-
fon 63.30.49, que és l'encarregat
de Ia coordinació d'aquest ser-
vei.

La sortida dels camions de
Transports C. Sastre serà a les
vutt del matí de davant l'Ajun-
tamentdeSóller.

La sortida dels participants
des de VaHdemossa està previs-
taalésdeudelmatí.

L'itinerari a recórrer és el
següent: Valldemossa - Deià -
Sólter (reagrupament davant
Son Angelats) - Port de Sóller -
Sa Talaia - Port de Sóller (rea-
grupament) - Ratja d'en Repic,
acabant davant te Discoteca El
Patio, a on tots els participants
seran obsequiats amb una bona
berenada, finalitzant Ia matinal
esportiva amb el lliurament de
diplomesatots els finalistes.

Agafa to "Bici" i vine a
disfnriarambnottfosl

ELCicloturismeéssalut

EsportEscolar

Han començat les proves
Redacció

Organrtzat pel Comité
Técnic del Esport Escolar del
"Govem Balear" a Sóller han
començat les diverses proves
Futbito, Bàsquet, Atletisme i
Cross.

EIs joves participants,
gaudeixen de dos dies de
pràctica per setmana, cara a
una preparació indispensable
per a participar amb garan-
ties a Ia posterior "Fase
Comarcal", en lluita amb els
equips veins de Ia nostra
comarca: Esporles, Vallde-
mossa i Deià. CaI destacar
com es mereix, te magnifica
tasca dels monitors locals. En

Futbito: David Martínez, Pere
Rodriguez i Jesús Brugos. En
bàsquet: Cristina Bemat i Ire-
ne Martín. En cross i Atletis-
me: Joan Reinés.

Demà dissabte, es realit-
zarà el "I Cross Comarcal" al
circuit de Son Angelats per a
totes les categories: Iniciació,
Benjamí, Aleví, Infantil- i
Cadets. Aquestes proves
començaran a les 10,30, i
l'inscripció es lliure per tots
els esportistes escolars.

Jomadesdidactiques
deNatació

Segueixen celebrant-se
les jornades didàctiques de
Natació a Ia piscina de "La

SaIIe", els dissabtes dematins
i amb una inscripció de 86
al.lots de Ia nostra comarca,
malgrat l'aKre dia l'autocar
que transportava l'expedició
tingué un petit accident, que
sortosament no passà d'un
bonretgirò.

Està prevista arribar a un
conveni amb Ia "Direcció
General d'Esports" per dur a
terme una activitat de VeIa al
nostre Port, dirigida a premiar
a tots aquells esportistes que
haguin destacat al llarg
d'aquesta temporada. Segui-
rem informant de les activi-
tats derivades del sempre
edificant Esport Escolar, i
dels aspectes que envorten a
lasevaorganització.

Sabiesque...?

El risc d'accident
traumàtic dins el ciclis-
me és del set per cent

El ciclisme es un
esport d'att risc, per dar-
rera el rugbi i el judo, i
en el mateix nivell que el
bàsquetielhandbol

-Les principals lexbns
traumàtiques dins el
ciclisme es classifiquen,
segon Ia seva freqüèn-
cia de Ia segünet forma:

1. - Traumatisme
cranial(25%).

2. - Fractures de
monyeca i mà (20%).

3. - Fractura de cla-
vícula i luxació acro-
mio-clavicular (6%).

-Dlns el traumatisme
cranial s'intervalIliureés:

1. - Una pèrdua de
coneixement inicial,
encara que sigui de
petitaduració.

2. - Una fase de
retom del coneixement,
enganyosa.

3. - Una pèrdua de
coneixement que pot
aperèixer després d'uns
minuts, hores o dies.
Aquesta circumstància
delata l'existència d'un
"hematoma extradural"
que estreny el cervell, i
que ha d'esser tret
immediatament, sinó és
mortal.

-Sf e/ ciclteme no
recupera el coneixement
ens hem d'assegurar
immediatament de que:

1. - La cavitat bucal
està lliure de tot obsta-
cle.

2. - El cap està esti-
rat cap endarrera en
hiperextensió, per obrir
l'eix respiratori
"buco-laringo-traqual".

3. - Oxigenar al
ciclista amb el respira-
dor portàtil, o fer-li el
"bocaaboca".

4. *- Vigilar Ia nineta
dels ull, ja que l'aparició
d'una midriasis (engran-
diment de Ia nineta)
revela Ia formació d'un
"hematomaextradural".

5. - Mai s'ha d'injec-
tar cap medicina Ja que
podria perturbar l'apre-
ciació de l'estat de
consciència o provocar
una depresió respiratò-
ria.

SOFIA
PIELt REGALOS

Tenemos abierto nuevamente todos los días de
13 h. a 19 h. delatarde, incluidosábados. '

Prendas de piel señorasycabalIeros, precios
asequibles.

Regalos y objetos de decoración nacionales y de
importación.

CALIDADYBUENGUSTO.

5Q//a—^ «^s.HOTfL
GfNfROX

SUL
Il| | | ALTAHAf

C. UtBIHA

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

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

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

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

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

HERMANOS BERNAT
SERVICIO OPEL

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

PffiLCONFECCION
AMEDH)A

TOT-PELL
BAJOSEDENPARK

07108
PUERTODESOLLER

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

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica
o antiga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de Sa
Coma (Jeroni 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: 8 millones.

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

SE VENDE habitación de
matrimonio completa, m-
formes:63.13.48.

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

SE DONAN CLASSES DE
REPAS fins a cuart d'EGB.
2000 Ptes. mes. TeH.
63.01.72. Telefonar a partir
de les 9 del vespre.

SE VENDE UN PISO de 2
habitaciones. Teléfono
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.

SE ALQUILA tienda en el
Puerto de Sóller. Teléfono
63.09.98.

SE VENDE chaquetón de
marmota. Llamar lunes,
martes y viernes de 7 a 8
de Ia noche. Teléfono
63.34.56.

SE TRASPASA tienda de
comestibles Can Pedro. La
Huerta. Teléfono 63.01.17,
horas despacho o al
63.26.92de21a23.

SE BUSCA SEÑORA O
MATRIMONIO para cuidar
anciano en el Puerto de
Sóller en régimen interno.
Teléfonos 23.00.33 ó
45.89.83.

SE VENDE CASA en el
Carrero d'En Figa. Teléfo-
no633078,de7a9.

633456

-Un amic resident a Ia barriada de Ses Marjades, ens fa arribar una
queixa comuna. Es refereix a l'enllumenat del cap de fútbol: "Sem-
bla mentida que no arreglin d'una vegada els Hums de Can Maiol.
Fan més claror a fora que a dins el camp. Es perd una quantitat
impressionant de llum per les rodalies. Tant costaría dirigir ade-
quadament cap a l'interior del recinte els focus?. Això Ja dura qua-
tre anys davant el manfutismo de les nostres autoritats municipals".
Veritablement, teniu més raó que un sant, mestre.

—oOo

-De Ia zona del "Fossaref, rebem una cridada d'un solleric preocu-
pat. "L'estat del camí de "Sa Torrentera", és senzillament desastrós.
A Ia costa que dóna del quarter de Ia Guàrdia Civil cap al torrent,
és del tot intransitable. Convendría que l'encarregat d'obres del
Ajuntament fes una volteta per aquests indrets i se Ii posarien els
cabells de punta de veure aquell abandó". Esperem que no es posi
remei a costa d ' una desgràcia.

oOo—

-Una senyora que regenta un comerç del "Carrer de sa Lluna", opi-
na del tema de Ia reforma circulatòria: "Que no es pensi l'ajunta-
ment que canviant Ia direcció dels carrers Serra i Batac ens tapi Ia
boca. Volem el nostre carrer així com estava abans. Si no ho fan, ha
estam preparant mesures de força de les qie se'n parlarà. Es ne-
cessari que tot Mallorca es doni compte dels "invents" d'un sar-
gent, que endemés d'equivocar-se, no té valor per rectificar". Ui,
ens sembla que el tema portarà cúa...

oOo

-Seguint amb el cèntric "Carrer de sa Lluna", un resident a Ia citada
via, ens fa saber: "El tema del clavagueram, està mott descuidat.
Dissabte passat, quan va descarregar aquell ruixat a primera hora
del dematí, no hi havía cap claveguera que Iragàs". totes estaven
embossades, i l'aigua corria per damunt Ia voravia". Brigada
d'obres: "manosalaobra".

oOo

-Per finalitzar, una queixa sobre l'etern mal funcionament dels telè-
fons a Ia VaII: "Marques un número, i te'n surt un altre. MoIt sovint,
marques i pots esperar fins demà dematí, ni te fa senyal. El so,
també molts de dies és inaudible. En fí, que pagam a preu d'or, i
tenim un servei tercermundista". No, i això del monopolis, ja se sap:
jo agafes, o ho deixes...

Molta paUa i poc bessó
Espagès

Dedicat a un que té poques feines

Per a començar, aquesta setmana, Ia veritat és que no tenia mottes
coses per contar, però no em preoucup perquè malgrat no valgui Ia pena
ni parlar-ne diré qualque cosa a un ES POUTiC (això de "polític" que ca-
dascú hoprengui com wjgui. EII, com no, també).

A don Joan Castanyer i Sastre, sds Ii votìria dir quatre cosetes rela-
cionades amb les seves afirmacions contra el setmanari "Veu de Sóller" al
colega centenari •Sóller', per a tenir-lo informat i sense cap tipus de ga-
nes d'entrar en polèmica amb vostè. Sabem que, pel seu caràcter, sds Ii
preoucupa armar polèmica i renou de Ia manera que sia. Amb una parau-
la,aixihodiuen,'notenirresperfei*.

Més Ii valdria callar, perquè no parta de merda més que el que en va
untat, i vostè, makjrat sembli que no, fa bastant d'olor, i a més suposo
que es deu creure tenir el do de dur sempre Ia raó. Si és així està ben
equivocat. Cregui'm que si quak)ue dia vol saber de que Ii par1 -vostè i
tota Mallorca- segueixi fent afirmacions que no són vera i ben prest vos-
tè i qualcú més de ben apropet seu seran comentari de molts.

Es mort trist que un "home" com vostè; ¡nteUigent o bé que té molt de
temps per pensar; sempre Ia tengui armada amb el que sigui. No fa faRa
tenir motiu, o si el tenim no fa farta que sigui gros, el més important per
vostè és armar *follon", però pensi que alguna vegada Ii pot sortir mala-
ment i empenedir-se'n moH; vostè i aftres>deben aprop seu.

Sr. Castanyer, una forta salutació i cregui'm: serqui's qualque malde-
cap i se Ii espassaran els nirvis, que bona faHa Ii fa.

"Patabra"

Ja fa mottes setmanes que passaren les eleccbns, però Ia propa-
ganda electoral del PP. encara roman penjada fent companyia a tes pan-
cartes contra el Port Esportiu.

Ja comença a ser hora que les comenceu a devallar; "palabra" no
dubtam que en tengueu.

Sembtamentkta:

Que un ex-important membre del PSOE comentàs el dia de tes etec-
cions que sds hi ha dues classes de persones: les que tenen el SIDA i
tes que voten el PSOE. Estam ben arreglats, de cada vegada n'hi ha
més de fotuts, però del cap.

Que el secretari de l'Ajuntament comentàs a Plaça que, sigui quin si-
guidcc4orpx f̂ticcypa's,"seguiremcomandantelshonnesintel.ligents".

Que a Joan Castanyer a l'acte de substitució com a regidor ningú Ii
fes cap mambelleta. Ni tan sols una.

Quel'aiguaquehafetnohabastatperres.
Que Ia representant del CDS. faci aquests tipus de "susplros" als pte-

naris. "SUSPIROS DE ESPANA'.
Que don Tontet Artxxia estigui admirat de to gentada que va als

ptens, malgrat siguin el vespre.
Que Joan Castanyer no quedàs al plenari per a escoKar el consell del

seu successor. Quin poc esperit democràtic.
Que el batia, després del pte, agafàs n'Andreu Pons amb el braç per

damunt el cc4l com dos "enamorados". CaI veure com canvten les coses.
Que els carrers estiguin tan poc il.luminats. Quina POR!

Grup Excursionista Solleric

La excursión a Sancelles: Emocionado
adiós a Teresa Urgell

Redacción

El Grup solleric había
anunciado para el domingo
último, una excursicn en
homenaje a La Beata de San-
cellas, Sor Francinaina Cirer.
En 3 autocares, salieron los
excursionistas en ruta hacia
Valldemossa (con breve para-
da para el desayuno), siguien-
do luego hacia Palma, Auto-
pista de Marratxí, Biniali y
Sancelles.

A las 11 de Ia mañana, en
Ia capilla de La Beata del Con-
vento de las Hermanas de Ia
Caridad, se inició Ia Misa en
sufragio del alma de Doña
Teresa Urgell, quien durante
muchísimos años participó en
todas las excursiones organi-
zadas por el Grup local.

Celebró Ia Misa, el actual
Párroco de Deià, nuestro pai-
sano el P. José Morell, Filipen-
se, quien pronunció sentida

plática alusiva al acto. Resultó
altamente emocionante, al que
asistieron los familiares de Ia
difunta.

Luego se dio tiempo libre a
todos los excursionistas, para
que pudieran visitar el pueblo
deSencelles.

A las 12,45 se dió Ia salida
hacia Inca, por Ia nueva carre-
tera, para seguir luego hacia
Palma y Playa del Arenal.

A las 13,45 dió comienzo
en el gran comedor del Res-
taurante Brasilia, un exquisito
menú que, como siempre, hizo
las delicias de los numerosos
comensales.

Alrededor de las 6 de Ia
tarde, llegaron los excursionis-
tas a Sóller, encantados del
día, verdaderamente primave-
ral, transcurrido en esta excur-
sión.

Marbres ¡ granits nacionals i d'importació
Xemeneies artistiques - Represes de cuina i bany

Treballs en general de pedra calissa - Pedra per al folro
i vorera - Objetes per a ornamentació - Làpides.

Cl. Victoria Ì1 deMaig, 48-SOLLER

PLACER y
RELA]AMIENTO

altamar
discoteca

TODOS LOS DOMINGOS

Y FESTIVOS

Grandes Golas
Juveniles CON LOS

ULTIMOS
VIDEO-CLIPS
DEL MOMENTO

A partir de las 17 horas

No falffeis Grandes premios
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Canaricuhura Urbanisme

Avui comença el concurs de Sóller a CanCremat
p.p.

Avui a partir de tes cinc de
l'horabaixa s'inicia l'entrega
dels canaris que participaran
en el XIVe. Concurs- exposició
de Canaricuttura de Sóller,
que tendrà per escenari les
sates de Can Cremat fins di-
marts, dia 28. S'espera que hi
concorrin més de 700 canaris
de tota Mallorca, i es preveu
una nodrida participació de
canaricuttors sollerics. EIs ca-
naris participants hauran de
romandre en el local de l'ex-
posició fins el dia de Ia clausu-
ra, i el preu de Ia inscripció és
de 200 ptes. per exemplar.

Jutges

CoUaboren en Ia finança-
ció del Concurs ete Ajunta-
ments de Sóller i Fomalufr, les
Caixes d'Estalvi, i d'altres
empreses i comerços sdle-

S'esperalapartópacrodemèsde/OOcanarisdelesBalears.

rics. El jutjament es celebrarà
el dissabte i el diumenge, i
s'ha reservat el dilluns 27 i el

dimarts 28 com a dies de visi-
ta. L'entrega de premis es fa-
rà el mateix dia 28, i es con-

clourà Ia diada amb un sopar
de companyonia al restaurant
Altamar del Port, a les 20,30
h.

EIs jutges de color seran
Antoni Abellan Sanchez i Car-
los Galceran Camprubí, i els
de positura Luis Delgado Zu-
rrita i José Vilaregut Codina, i
Ia seva sentència serà ina-
pel.lable.

Premis

En total es distribuiran
més de 30 premis en les es-
pecialitats de positura i de co-
lor, tant individuals com per
grups.

Per tal d'accedir a un pri-
mer premi individual, cal ob-
tenir una puntuació mínima de
89 punts, 88 per un segon, i
87 per un tercer. PeIs premis
en equip, les puntuacions mí-
nimes són 350, 346 i 342, res-
pectivament, pel primer, se-
gon i tercer classificats.

Ra d ' amillorament de façanes

L'Ajuntament de Fornalutx ha firmat
el conveni amb Ia Conselleria de Cultura

p.p.
El passat dilluns, dia 6 de

novembre, el batJe de Foma-
hrtx signà el conveni sobre el
Tte d'amfflorament de façanes"
amb Ia Conselleria de Cultura i
Esports. El conveni, que s'ha
aplaçat fins el mes de novem-
bre per manca de pressupost
de Ia Conselleria, suposa Ia
concessió d'una subvenció de
2.374.665 ptes. per finançar
obres de restauració de faça-
nes de cases particulars durant
l'any1989.

En el cas de Fornalutx, l'im-
port de Ia subvenció cobrirà les
dues terceres parts del total de
l'obra, mentres que l'attra part
serà financada pel propi inte-
ressat. De Ia part corresponent
a l'administració, el 95 % serà
aportat per Ia Conselleria, i l'al-
tre 5 % pel propi Ajuntament.

En total són sis els projectes
particulars que s'han acollit a

aquesta modalitat de subven-
ció, amb un pressupost total de
4.317.558 ptes.: un en el carrer
Sant Sebastià, altre en el ca-
rrer Metge Maiol, tres en el
carrer de Ia Font, i el darrer en
el carrer Germans Reynés

Bàsicament els projectes con-
sisteixen en llevar ciment i fer
les juntes de les pedres de Ia
façana, canviar canals de
desaiguament, restaurar fi-
nestres, i llevar els fils d'electri-
citat.

Folclore

Hotelde
Tramuntana,
desdeRússia

"Hemarribata
Moscoutotsbe,el
dissabte.
ALeningradens
hanacolliten
casesparticularsi
així coneixem Ia vida
autènticadels
russos.
Araestama
Moscou,auna
residènciaper
estudiantsdela
Universitat.
Tenim mortes coses
quecontaritambé
tenimgranèxit.
Finseldivendres".

ESTOLDE
TRAMUNTANA

(Telegrama enviat a un
ol.laborador de Veu de
Soller,rebutquan
encara fattaven tres
dies perquè arribin el
densadors).

El Batle de Soller proposa
Ia modificació puntual
delaLleideISòl

Jaume Casasnovas

En Ia seu de Ia Comissió
Provincial d'Urbanisme es reu-
niren el dimarts d'aquesta
setmana 30 batles dels muni-
cipis de Mallorca, més sis de
Menorca i altres sis d'Eivissa,
amb el propòsit d'analitzar les
possibles conseqüències de Ia
paralització dels polígons Ur-
banitzables Programats sense
PIa Parcial aprovat, i els No
Programats, segons un infor-
me presentat per Ia Conselle-
riad'Obres Públiques.

La suspensió es faria per
un període de uns sis mesos,
per manament del Parlament
de les Illes, amb Ia finalitat
d'aprovar el Catàleg d'Espais
Protegits.

La Comissió Provincial ac-
ceptà l'informe tècnic, que fou
refrendat per tots els batles de
les Illes, excepte els de d'Ei-
vissa, que consideren que
aquesta suspensió els priva
d'una considerable quanti-
tat d'ingressos procedents de

Mostra Internacional

Ia concessió de llicències
d'obra.

AntoniArbona

El batJe de Sóller, Antoni
Arbona, destacà en Ia seva in-
tervenció Ia necessitat de mc-
dificar puntualment Ia Uei del
SoI, per tal que els municipis
que han de sacrificar part de Ia
seva economia a canvi de pre-
servar l'entom i el paisatge es
vegin compensats de qualque
manera.

En concret, aquesta modi-
ficació consistiria en augmen-
tar del 10 al 20 per cent el per-
centatge de terrenys que les
urbanitzacions venen obliga-
des a cedir als Ajuntaments
com a zones verdes i serveis
públics.

Aquest 20% seria després
distribuft entre el Govem i
l'Ajuntament a parts iguals,
mentre que Ia part correspo-
nent al Govem serviria per
compensar econòmicament
els municipis afectats per les
zonesprotegides.

Arreplegada de garrova
per eixugar el dèficit

j.p.
Al llarg de tres diumen-

ges del mes d'octubre, els
membres de l'organització
de Ia Mostra Internacional
Folklòrica anaren a Ia finca
de BaMx d'Avall a arreple-
gar Ia collita de garrova de
Ia temporada d'enguany.
EIs ingressos obtinguts
amb Ia venda de Ia garrova
seran utilitzats per eixugar
el deute que l'organització
ha acumulat al llarg de les
darreres edicions de Ia
Mostra.

La collita va ser cedida
a l'organització pel propie-
tari de Ia finca, l'amo'n Gui-
llem ONver, i participaren
en l'arreplegada els com-

ponents de l'agrupació "Ai-
res Sollerics" i d'attres
col.laboradors de Ia Mostra.

La garrova recollida as-
solí un pès total de tres to-
nes, que suposaran uns
ingressos aproximats de
70.000 ptes. A més d'això,
es colliren uns 200 quilos
d'o//Va verda, que repre-
sentaren Ia quantitat de
12.000 ptes. per l'organit-
zació.

Endemés d'aquestes
activitats, Ia Mostra ha po-
sat a Ia venda 250.000
ptes. de toteria de Nadal en
bitllets, i mil calendaris de
butxaca amb l'anagrama
de Ia Mostra. Cada calen-
dari durà un numeret que
servirà per a Ia rifa d'una
paneradeNadal.

Celler-Bar
Restaurante

CUlNA MALLORQUINA
I INTERNACIONAL

Aygdo. CristófolCotónlPtoçoMercot)
CorrerRcHnoQuera, 14

. SOUBilMotorcol

ESPARDENYERUl
COLOM

Nou surtit de sabates
d'hivernperatots

a.Paloun'14

Jaime Fons
REPARACIONyVENTA
PLANCHAyPINTURA
SERVICIODEGRUA

PoetisaFranciscaAlcover, s/n. TeI. 630235-SOLLER

RESTAURANT SA COVA
MENU ECONOMIC; DIFERENT CADA DIA

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

VESPRESAPARTIRDELES 19VOh.
TOTS'HIVERN

TANCAT ELS DIMECRES
Telefono639189C/. felipeBauzá. 3-Deia(Mallorca)

VIDEOCLUB

<*****
C/.CristobalColon,s/n

(Frente Mercado)
SOLLER(MALlORCA)

INSTALACIONESY
REPARACIONESELECTRICAS

CAMBIEAL220V.

ElEcLro|
MazaAntonioMaura, 10

Td*fonoi632946
Td*fonoparticufar:
632976y632926
SOUER(MaHorea)

RESTAURANTE
SA FRONTERA

Comunica a sus clientes y amigos,
que permanecerá cerrado por

vacacionesdesdeel 1 de
Diciembre, hasta el 3 de Enero,

ambosinclusive.

Carretera de Deià, s/n.

fiestauntotf

nfónt
J&>tina de7ty&$

MEDALLONEo DE AOLOMILLO
CON&ALÔADEUCIAÔ

DENTONALEOTOGUDiA

Jame&>rrens, ú- &6)z6^
&ort de <Seffer




