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'oiklore Canaricultura Xifrarécord

Estel deTramuntanaja ha
.r** tornatdeRússia

Aquestes tres cúpules dels freds nords d'Europa pot sim-
x>litzar Ia visita realitzada pel grup solleric a Moscou, d'en
îns portaren un reportatge fotogràfic que oferim a les pàgines
^ntrals. CaI destacar d'aquesta visita dues coses: els bons
x>ntactes del grup solleric i l'aportació folklòrica feta.

,,9cTOJib fle TpaMyHTana"
MocKBa 1989

Dos dels set criadors sollerics que participaren en el concurs obtingueren premi.

Tres dels premis es quedaren a Sóller

Quasi 450 canaris participaren
en el concurs a Can Cremat

P.P.

Demà, dissabte, a les 8,30
del vespre, es celebrarà al res-
taurant Altamar el sopar de
germanor i d'entrega dels
premis als participants en el
XIVe. Concurs-exposició de
Canaricultura de Sóller, que
ha tengut per escenari les sa-
les de l'edifici de Can Cremat
durant els dies 24 al 28 de no-
vembre. El concurs solleric
marca, pràcticament, el final
de les competicions anuals a
Ia nostra IHa, si s'exceptua el
concurs de positura que es ce-
lebrarà a Palma els dies 12 a
17degener.

Participaren gairebé 450
canaris de tota Mallorca, xifra
inferior a l'esperada inicial-
ment. Aquesta minva de parti-
cipació es deu a que Ia tempo-

rada es troba Ja molt avançada
i els ocells han estat molt se-
leccionats al llarg dels quatre
anteriors concursos. En defini-
tiva, a Sóller només hi partici-
paren els millors de l'illa.

Fins a set foren els criadors
sollerics que aportaren canaris
al concurs: Antoni Cabot, Mi-
quel Cardell, Jaume Ferrer,
Sebastià Frontera, Bartomeu
Martí, Joan Mayol i Miquel So-
cies.

Premis

En total estava prevista
\'adjudicació de vuit grups de
premis de color, individuals o
per equips, un dels quals que-
dà desert; més un grup de
premis d'híbrids i altres deu de
color. El canaricultor solleric
Antoni Cabot, president de
l'associació local, obtingué

amb 90 punts un segon premi
individual en Ia categoria de
color, melànics sense factor, i
un tercer premi, també indivi-
dual, en Ia categoria de positu-
ra llisa lleugera, amb 91 punts.
Sebastià Frontera assolí
també un primer premi en Ia
categoria d'híbrids, amb 91
punts. Ambdós participants
s'adjudicaren igualment el
Gran Premi local en les res-
pectivescategories.

Visitants

Al llarg del dilluns i el di-
marts, dies reservats per vlsi-
fa, foren mortes les persones,
afeccionats i curiosos, que vi-
sitaren l'exposició instal·lada a
Can Cremat. Destacà Ia pre-
sència de tres cursos escolars
del col.legi Sant Vicenç de
Paúl.

MareNostrum
paga51'5

miiionsaun
accidentat

Redacció

El passat divendres
dia 24 de novembre, Ia
companyia d'asseguran-
ces amb delegació a
Sóller Mare Nostrum, va
procedir a pagar en el
Jutjat de Districte de
Sóller, un total de
51.435.200 pessetes en
concepte d'indemnització
en favor de VJP. per les
greus lesions produides
en un accident de circu-
lació. )

Greumentferít

CTJ. conduia el vehi-
cle propietat de FTB. el
dia 7 de juny del 1987
per Ia carretera de Palma
a Valldemossa quan es
vegé implicada en un ac-
cident de circulació on
VJP. resultà greument fe-
rit.

En el judici celebrat el
març del 1989 es declarà
culpable CTJ., i Ia seva
companyia d'asseguran-
ces, Mare Nostrum, fou
obligada a pagar aquesta
indemnització feta efecti-
va Ia setmana passada.

Consultat el personal
del Jutjat de Districte de
Sóller ens confirma que
aquesta és Ia més alta
indemnització fixada per
aquest jutjat des de Ia
seva aparició, quan no-
més resta un mes perquè
desapareixi.

Esports Cultura

Emotiu homenatge a Pere-Joan Uabrés

Uàgrimes de tristesa, llàgrimes d'agrai- de Valldemossa", organitzat pel Club Ciclista
ment, llàgrimes inclús invisibles del quasi un "Defensora Sollerense", del que trobareu
centenar i mig d'assistents a l'homenatge pòs- àmplia informació a Ia plana 10 d'aquesta edi-
tum a Pere-Joan LJabrés Bemat, el "Padrinet ció.

Francesc Pastor, guardonat per
Ia pel.lícula "Es torró"

M.l.

En Xesc de can Mariaina es
traslladarà a Tarragona a recoHirel

premi.

Aquest cap de setmana
Francesc Pastor, se des-
plaçarà a Tarragona on
s'entregaran els premis del
7è Concurs Estatal de Ci-
nema Amateur Ciutat de
VaIIs. La pel.lícula presenta-
da per sa Wilma de Sóller
fou Es torró, documental
que mostra amb imatges i
sons naturals com es feia
antigament aquest postre
nadalenc a les nostres te-
rres.

Al concurs es presenta-
ren un total de vuitanta nou
films de tot tipus de temàti-

ca i forma: documentals, ar-
guments, fantasies... i sols
45 foren seleccionats. La
pel.lícula de Francesc Pastor
aconseguíel fercerpremi.

Actedecloenda

L'acte de lliurament dels
premis d'aquest certamen
serà demà dissabte a les
deu de Ia nit. EIs premis
consisteixen en un trofeu
que representa Ia imatge '
d'un anxeneta, petit perso-
natge que s'enfila dalt de tot
de les torres humanes que
fan els castellers d'arreu de
Catalunya, i dels que VaIIs
entéunabonacolla.
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Avui

1 dedesembredel
1989.Drvendres.

Sant Ebi, patró dels ferrers.
Demà, Santa Bibiana,
advocada contra l'epilèp-
sia.
Diumenge, Sant Francesc
Xavier,confessor.

COSTUMARI
Entre els obrers del

metall que no feien armes i
reconeixien Sant Etot per
patró figuraven, en primer
rengte, ete argenters, que
durant motts anys foren els
qui van ocupar el lloc mes
preeminent de Ia confraria i
els qui van portar-ne el
pes. Hom diu, respecte
dete argenters, que, com
que és ofia mott detingut i
meticulós, només podien
trebaRar l'estiu, perquè a
l'hivem el fred ete prenia.
Trebaïaven ete metafls
nobtes servint-se gairebé
únicament de pedres de
diferents mides i menes
que manetjaven amb moK
d'enginy.

Sortoigd'ohirdijous.
dia 30 de Novembre

18 20 21
27 46 47
-Comp. 14-

J o.n.c.e
VJ**^

Dqous,30-nov 87.192

Dimecres,29-nov 28.472

Dimorts,28-nov 12.716

Duluns,27-nov 22.476
Divendies,24-novembre
77.958 (Serie )

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCAirestade
l'EstatEspanyol:

4.000Rs.
Estranger:6.500Pts.

Serveide
benzinera

Diesfaners
de6a22hores

Diumengesifestius:
TANCAT

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Tempsinsegur,
tipicdela

tardor

JoanPuigservei

TEMPERATURES:
Maxima20'4dia28

PLUJA:
13,2Htresdia23
O,3litresdia26

Minima12,6dia29

1,3litresdia24
O,6litresdia28

Després de tes pluges de Ia setmana passada ha seguit
el temps insegur i variable.

Aquesta setmana hem tengut una setmana típica de Ia
tardor en Sd, pluges i plugims de poca importància i amb
unes temperatures bastant agradables tant de dia com de
nit.

Si segueix aquest temps amb aquestes temperatures
tan attes, probablement encara surtin esdata-sangs, sobre-
tot a Ia zones baixes i tal volta poguem degustar aquest
bolet tan exquisit per a Nadal.

La previsió per avui divendres és de possibilitat de qual-
queruixat, quepodrfatenircaràctertempestuós.

Per a dissabte i diumenge miltorarà un poc, però seguirà
el risc de qualque pluja.

Les temperatures es mantendrán dins & tònica d'aquets
danrersdiesounpocmésbaixes.

NOTES DE SOCIETAT

Confitura de bolets
-AntoniPina-

1 Kg.desucre.
1 Kg.demandarines.
1Kg.dexampinyos.
Pebre-bó. Canyella. Ginebró. Nou moscada. Qau.
Primer heu de netejar els xampinuons. LJavors els heu de

coure amb el suc de les mandarines, i en esser cuits els heu
de triturar Ia mesda. Afegiu Ia sucre i posau l'olla al foc per-
que cogui mott lentament. Anau remenant i retirau-lo del
fogó quan hi hagi sds les 3/4 parts dels volumen inicial. Per
acabar deixau refredar Ia confitura i guardau-la com de cos-
tum.

Reobertura de Ia Joieria Estela

La joieria Estela del carrer del Born tornà tenir
obert. Després d'unes reformes segurià oferint als
seus clients i públic en general al seu gènere així
com el propi taller de joeria.

PROGRAMA ClTA PRÈVIA

FWRA NO ESPERAR
LLAME

De8.30al3h.
Del5.30al9h.

633111
633150 «

MSALUD

Veu de SóUer
C/lluna, 53, baixos. TeI. 63 34 56. CIF. EO7431166

fitUHjptPMS7&1969
EdtePremsaUiure,C.B.

fcprtMEcEdtaaBriMr,SA
OnsctorJaumeCasasnovas

>Mrn«Wr»c*fcFranctscaRoig
PbMcNttAdetoCefià

Cî d»flediKX»r>:ManaonàaaPérez(Local)iToniaivef(Espofts)
CW.<rtwwdtafs;Jc>an-AntoniCastanyef,MquelAn9e(Feipo(Port),

MiquetGual,AntoniJovef,FrarxAScLofente,GabnelMeice,Joanarvef,
JoanPugservef,nacxiPere/.AntoniRL*an,AntoniSocaes,PefePefez,

CatafraPomariMaAnt.Martinez.
¿MMoríJvattteMquamadBlPriou.

Uutny. Emest Forteza
MmnMcQufcmDayàJesúBSampadro

PUNTSDE
VENDA

Sóller: EstancdeRaça.
Ca'nGodo.
Ca'nPereUuc.
Ca'nCatetayud.
Calabruix.
Ca'nMiqudUauner.
BotjgaSaCreu

L'horta: ComestibtesVidal.
Port: QuioscLorente.

PapeteríaChachi.
Fomalutx: Ca'n Corona.
Deia:EsFom.
Palma: QutoscdelBom.

EstancRaçaReming

Bodasdeplata

El pasado día 25 de Diciembre, el matrimonio
formado por Guillermo Florit Canals i Núria Castells
Navarro, celebraron sus bodas de plata juntamente
con sus familiares y amigos en el restaurante Brot de
Taronger.

Reciba el joven matrimonio, nuestra más cordial
enhorabuena y mucha vida para disfrutar el evento
celebrado.

REGISTRE CIVIL

Só/ter
Defuncions

Isabel Maria VkJaI Oliver. Morta el 21 de novembre. AIs 90
anys.

Bartotomé Reus Ripoll. Mort el 23 de novembre. AIs 73
anys.

Fornalutx

GASPAR Barcetó Bemat amb MAGDALENA Torres
Ramón. Dissaptedia25denovembre.

ACTES DE LA SETMANA

/EXPOSTCK) sobre Burundi, al Casal de Cultura. La
inauguració serà dia 5, i estarà oberta en hores de visita
delmuseu.

/DESRLAOA de perruqueria. Dia 6 a l'AKamar, a càrrec
del peluquer Tomeu Campins. Serà l'horabaixa a partir
de les 19,30 hs. Serà a benefici de La Mostra.

/CONCERT de Joves Interprets de Sóller. Serà a Can
Dulce, el dissabte dia 2 a les 19 hs., Intervendrán estu-
diants i professor de Sóller, interpretant obres diverses.

/PLE ORDINARI de L'Ajuntament de Sóller el Dijous dia
7, el vespre. L'ordre del dia estarà exposat en el plafó
d'anuncis de Les Cases de La ViIa.

Sopar del grup d'exsoldats
nascutsl'any1936

Per sisè any consecutiu, un grup de sollerics nats
l'any 1936 es reuniran per aquestes dates en una tradi-
cional trobada informal i amistosa. Enguany aquesta es
celebrarà el dissabte dia 16 de desembre i els organitza-
dors esperen que hi participem més persones que en
anys passats i que hi venguin coneguts que fins ara no
hanpogutvenif.

La trobada consisteix en Ia celebració de l'Eucaristia a
Ia Parròquia de Sant Ramon de Penyafort del Port, on es
recorden especialment els companys Ja morts o els que
per diverses raons no hi poden assistir, i un sopar al res-
taurant Sa 7eu/eraon passen una agradable vetlada.

EIs organitzadors posen a disposició dels que hi vul-
guin assistir els telèfons 631445 i el 630889 per apun-
tar-se.

TRENCACLOSQUES

Sopa d'instruments
de corda
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Cercaudeu
noms
d'instruments
de corda. Se
llegeixen de
dreta a
esquerra,
d'esquerraa
dreta, de dalt a
baix, de baix a
datt,ien
diagonal, a
l'indret i a
l'enrevés.

SOLUCIONS al número anterior: Moraduix - Pebrebort -
Canyella - Senyorída -All- Api -Safra- Vainilla - Fonoll - SaI.

Al dit: Si tallas Ia fusta per Santa Catarina, mai més Ia
seuràs podrida.

Serveis

AjuntementdeSóksr 63020V0204
OfidnaMunicipaldelPoft 630101
AjurtanentdeFomautx 631901
AjurtanentdeDeià 639077
JutjatdeSóter 630348
Notaha 632611
Rectoria 630602

PotoaMunopa 630200
PofaaMunicipíWrgències 633721
GuàfdBOvi 630203
Bombers 632500

UntelSani&H 633011
CreuRoja 630845
MetjedeGutta(Avisos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cemer*i 631429
Fteadenca+tspci 630777
Depua*xa 630842
Correus 631191
BGas',SA 630128
Serveifijnerari 630B05
BGas's.a(8wfHs).. 630198
•BGas'SAflJtgèndes) 631108
LocutoriBnatak 630017
ObresdePort

A.S.C.P.(Ca'nDuk») 632421
OcJoSctereree 631206
UUrion'SaBo^ueta' 630163
DetensoraSoferense 631556

Ferroc*rtdeSohr .' 630130
QaíarcosAzutes' 630170
QaTramontana' 632061
ParadaTaxBÉsPort 631384
ParadaTarè-Sóter 630571
ParadaTaMfrSaTorre 631379
AutocarsUompert 202125
AutocareSoter 632821
AutocarsRepc 630567

.Mn*StfK06,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
&*rfl*n*06,45-09,15-11,50-
14,10-18,30.

Sd*rArt05,55-05,55-07,00-8,00-
*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,OOOurnengesiFestJus).
fla*A*K06,20-07,30-08#-09,30
-10,30-11,30-12,30-*1325-14,30
-15,30-16,30-17,X-18,30-19,30-
20,20-21,10
(21,20numengesiFestius).
AVI&EbtranMesiïBrcatsambun'
antoçenambtearribadesysortdesdels
trens.

AUTOCARC

ftot*Sd*r07,30*-10,00-12,00-

15,00-19,00
PortdeSc#er4eia-
VaMd&nosss-Pskns:
07,X-09,30--14,30-16,00*-17,30.
MHW*MftfiOai5*-10,45-
12,45'-15,45-19,45.
Dee-VaHdemossafatma:. 08,00 -
10,00*-15,00-16,30--18,0O.

OEssuprireixebdiumengesifes-
tJus.

SoterfortdePokncaX8X
PortdeSóter-PottdePoknçaMiï
Art*A*Mp^Ofcr16,00.

BAROUIS

PortdeSoOer-SaCaMn:
10,00-15,00.
StCtUx*J>ortdeSo*>r
12,00-16,45.

PARMACUIDI
CUARDM

AI'A|untament(PofeaMuraapal)vos
hdcMnktanecfea
bqualvospodeudrigir.

Veu de SóUer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIOPERSONAL

DE18A20HORES
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Succés

11 excursionistes perduts
a les montanyes de Balitx

Jaume Casasnovas

Dilluns a Ia matinada,
comparegueres dues per-
sones a l'Ajuntament de-
manat si es sabia res de 11
persones excursionistes
que havien vengut d'excur-
sió per les muntanyes de
BaMx.

EIs excursionistes sol-
sament havien vingut a
Sóller el dissabte per passar
fins al diumenge i quan es
va fer te nit del dia de toma-
da, els seus familiars es

començaren a preocupar i
posaren fil a l'agulla per tal
de sortir cap a intentar tro-
bar als excursionistes.

Tot d'una que sortí el
sol, te Policia Municipal de
SóHer, acompanyats per vo-
luntaris i amics, sortiren cap
a Bàlitx, trobant-se al camí
amb els membres de l'ex-
cursió. Succeí que entrada
Ia tarda del diumenge, els
agafà te fosca i es varen ha-
ver de refugiar dins d'una
cova per passar Ia nit i em-
prendre de bell nou el camí
de tomada al matí següent.

Protecció civil dota a Ia Policia
Municipal d'un generador

Jaume Casasnovas

La detegactó de Protecció
CMI ha dotat a Ia Policia Muni-
cipal de Sóller d'un equip ge-
nerador de corrent que funcio-
na amb benzina, i que pot
produïr fins a 3.000 wats.
Aquest generador serà utilitzat
bàsicament per il.luminar, mit-
jançant uns focus, en els ca-
sos i ltocs on no hi hagi corrent
elèctrica.

El dissabte passat fou uti-
litzat per primera vegada a

TerceraEdad

Can Cremat, durant les tas-
ques d'extinctó de l'incendi.
Allà, l'obscuritat era total i
aquest aparell facilità els tre-
balls.

La Policia Municipal s'està
dotant, a poc a poc, del mate-
rial que necessita per facilitar i
millorar el serveis que dóna al
poble. En algunes ocasions les
dificultats són grans, i el mate-
rial costós i especialitzat, re-
cordem l'equip d'oxígen que
s'utilitzà per entrar a l'interior
del Banc Central quan s'in-
cendià.

Próximas: función de zarzuela
y excursión de matances

J.S.

Como ya se había anun-
ciado el domingo hay excur-
sión de un numeroso grupo
de Ia 3a. edad al Compte MaI
queprometeseroriginal.

Para el sábado dia 9 de
diciembre, e invitados por te
conseHera del Consell Insular
de MaHorca DAa. Joana A.
Vidal, hay una función de
Zarzueto en el teatro Princi-
pal de Paima titulada "Los
Gavilanes" con salida a tes
15,20 desde el "Casteltef,
frente a te estación del Fe-

rrocarril. La zarzuela es gra-
tuita, sokj hay que pagar el
transporte. Los interesados
pueden retirar los tickets el
martes 5 o el jueves 7 en Ia
asociación deTercera Edad.
CanCremat.

Y más aún! por fin se rea-
lizará te tan esperada excur-
sión, de matances, que or-
ganiza *Sa Nostra" de Batea-
res de SóHer, en colaboración
con te asociación de Tercera
Edad. Las matances se ha-
rán en un predio de Porto
Cristo. Habrá más informa-
ción en cartetes que nos
proporcionarádichaentidad.

Aquest divendres oassat, 24 de novembre, i com ja
anuciàvem al número anterior, l'Agrupació Local del P.S.M.
va realitzar una taula informativa al local de Ia Caixa amb el
títol Quatre pons esportius a Ia badia de Solter, 1972-1989.
Aquesta iniciativa va sorgir de Ia necessitat d'informar als
ciutadans de tes possibilitats de construcció de qualque
port esportiu en el nostre litoral, sobretot per Ia polèmica

Quins ports esportius?

det projecte promogut per "Marina Port de SóHer, " S.A.".
Amb una notable assistència de públic i amb una mica de
retard perquè els dos regidors del P.S.M. encara eren el
PIe Municipal, va començar l'acte amb les paraules de pre-
sentació de Salvador Castanyer i Xumet que apareixia per
primera vegada en públic representant els Joves d'Esque-
rra Nacionalista (JEN).

El PSM presentà Ia seva alternativa
alPortEsportiu

Redacció

Fet això Plàcid Pérez, por-
taveu municipaldel P.S.M., va
encetar el recorregut històric i
descriptiu dels quatre projec-
tes que fins avui s'han propo-
sat; volgué deixar clar que
només es tractava d'estudis
previs i que, endemés, hi ha
hagut altres propostes que
mai s'han formalitzat (Ses Pun-
tes; engrandir el moll del Des-
tacament). EIs estudis presen-
tatsvarenser:

&) Utilització parcial del
Destacament Naval, afegint
uns mdlets flotants als moHs
existents; solució econòmica i
completa, però que suposa
una col.laboració militar en Ia
gestió.

b) Allargar el mollet de da-
vant Cas Siquier, també barat
pero insegur.

c) Dins el Camp de Sa
Mar (amb dues variants se-
gons si el canal d'accés és pel
Torrent Major o pel Torrent
dels Norais), proposta cara,
d'una gran superfície i segure-
tat.

I d) En Es Través, segons
projecte presentat per Marina
Port de Sóller, S.A.. No va ser
necessari explicar massa
aquesta iniciativa perquè el
públic n'estava ben al corrent,
però sí que els organitzadors
volgueren deixar clar que així
com els attres casos només es
pot parlar d'estudis previs, en
aquest darrer s'ha de parlar de
vertader projecte per Ia seva
profunditat d'estudi i volum. Es
un progecte car (55CW>00 mi-
lions), complet i que ocuparia
una gran superfície; a més,
proposa millorar algunes defi-
ciències del Port (reconstruir
els espigons del Torrent Major,
recrèixer tes platges veïnes i
continuar el passeig peatonal).
També es va informar al públic
de que el progecte ha ingres-
sat a principis de novembre a

TOTAt:100.1<Om2

L'any1.983esfeunestudidePortEsportiuqueocupariapartdelCamp
deSaMar,entretacarret*radetaptatiaitoviadeHranwia.

Ia Conselleria d'Obres Públi-
ques.

Tota aquesta explicació va
ser fàcilment seguida pels as-
sistents perquè s'havia repartit
un recull de fotocòpies de tots
aquests estudis. Miquel Gual,
regidor del P.S.M., va fer pos-
sible situar-se a l'espai gràcies
al muntatge de diapositives de
totselsllocscitats.

Acabat això, Sarvador
Castanyer tomà prendre Ia
paraula per fer pública te posi-
tura del PSM en te qüestió dels
ports esportius. Va quedar cter
que Ia única sortida vàlida que
recolzen és Ia utilització dels

molls del Destacament Naval,
però dins d'un projecte més
ambiciós; per tal de resoldre Ia
fatta d'espais de serveis
públics per al poble de Sóller,
proposen encetar a nivell mu-
nicipal Ia feina de solicitud de
convenis d'utilització de TQTS
els terrenys i instal.lacions
amb que compta el Destaca-
ment Naval (Estació Tetegràfi-
ca, encara no retornada; te-
rrenys devora Ia Possessió des
Port; edificis residències;
camp d'esports; polvorí; molls i
instal.lacions).

Apuntaren Ia necessitat
d'uns estudis d'ús i te vital

El^veSahvadorCastanyef,
•xpNcàtasofadóPSMperata

D8SOfMVM>

Zones ocupades
pel Ministeri de defen-
sa:

1.- Estació telegràfica
deMuleta.

2.- Terrenys vora
s'HostalDesPort.

3.- Tres edificis-resi-
dència.

4.-Campd'Esports.
5.-PoKrori.
6.- Instal.lacions i

molls del Destacament
Naval.

7.- MoII cedit als pes-
cadors

col.laboració de tot el poble.
Passant al cd.loqui, va ser ben
interessant Ia definició de fran-
ja litorat. aquella zona que co-
mença en el mar des del 50 m.
de profunditat i que s'endinsa
dins terra fins a 5 Qm. de Ia
costa. Es va demostrar que el
públic estava ben interessat
pel tema i per això hi hagué un
debat ben viu. Davant Ia preo-
cupació per l'actual projecte
de port esportiu, alguns
membres dels Amics de l'En-
tom de SoVter'vokjueren acterir
te positura que ells represen
ten i el tipus d'accions que du-
ranaterme.

Celler-Bar
Restaurante

CUlNA MALLORQUINA
I INTERNACIONAL

Aygdo. CnstòfolCobn/HofoMercotl
CemrSomogutro, 14

SOUB>IMoiona)

El juguetón
C/. Moragues, núm. 5

Jugueteseconómicos. Figuras
navideñas y adornos. Crismas.

GRANSURTIDO

EL MES DE DESEMBRE TINDREM OBERT:

RESTAURANT

llleto,64.Tel.63.24.93
SOLLfR-MALLORCA

DIVENDRES I DISSABTES: 20 H. A 23 H.
DIUMENGES: 13 H. A15 H. - 20 H. A 23 H.

I
SETMANA DEL DIA 26 AL 31

VOSMANTINDREM INFORMA TS
DELSMENUS DENIT VELLA

t
ROGADADlOSENCARlDADPORELALMADE -

DonBartoloméTimonerBestard
quefaHecióenPabna,eldia24dél·toviembrede1989

ALAEDADDE66AÑOS
habieno r̂edbkkjk^SartCoSacrarrwntosyteBerKJiciónApostófca

E.P.D.
Sus apenados: esposa, Tomasa López Angel; hermano, Cosme Timoner Bestard; ahijado,

Bartotomé Tmnoner Mas; hermanos potíticos, Paula Mas RosseHó, Margarita Xamena, José,
Asunción, Isabel, Antonio, Màximo y Maria López Angel, Dotores Bdanos, Antonio Vazquez,
Cristóbal Pedrerp, Ovidia Rodenas y Antonio Far, sobrinos, primos y demás famitía (pres<5ntes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y tes suplican te tengan presente en
susoracbnes.

DomicilioenS6Her: Manzana54. Ca'sCarrer6.SaHabeurada.

VIDEOCLUB
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C/. Cristóbal Cotón, s/n

(Fronto Mercaao)
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Transports
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Excursionisme Vollliure Mostra

En homenaje al personal del
RestauranteBrasilia

Al Monasterio de Lluc,
"rastrillo"delnca

Redacció

Para el 17 de este mes,
el Grup anuncia Ia última
excursión del presente
año, Ia XXIV desde que ini-
ciara sus actividades.

La ruta será Ia siguien-
te. Salida a las 8,30 hacia
Montnaber, Gorb Blau, Es-
corca y Monasterio de
Uuc. Desayuno en el "Bar
de sa Placa". Tiempo libre.
Los excursionistas ten-
drán te oportunidad de
asistir a Ia Misa de las 11,
cantada por los "blavets". A
tes 12, salida hacia Caima-
ri, Setva e Inca. Ttempo li-
bre para visitar el "rastri-
No", que fue inaugurado
recientemente, y que se
celebra todos los domin-
gos por Ia mañana, en Ia
T>tecad'esBestiar*.

El itinerario seguirá ha-
cia Binissalem, Consell,
Sta. Marte y Pakna. Alre-

EscoladeMusica

dedor de las 13,30, comida
en el Restaurante Brasilia,
de Ca'n Pastilla. Después,
el Grup local ofrecerá un
obsequio a Ia Dirección
del citado Restaurante, e
homenaje a todo el perso-
nal, y en agradecimiento a
las múltiples atenciones
recibidas por el Grup solle-
ric,enlosanos1988y89.

Finalizará el acto, con
un extraordinario sorteo, y
un total de 40 regalos.

Esta excursión, cuyas
inscripciones se iniciaron el
martes úttimo, promete
verse concurridísima. Los
que deseen asistir podrán
avisar a Ca'n toni Reia, tel.
630424.

Finalmente se nos co-
munica que Ia Misa de LJuc
será en sufragio de todos
los componentes del Grup
local, fallecidos en el trans-
curso de los 24 años, des-
de Ia creación, de Ia aso-
ciación excursionista

EbcomponentscMCfabVdLUurepreparendvdaSaSerra

El solleric Joan Bisbal sobrevola Ia
Vallambaladelta

p.p.
Dissabte passant sis membres del Club VoI

Uiure de Mallorca (entre ells el solleric Joan BIs-
bal, sobrevolaren Ia nostra VaII amb ala delta. EIs
vols, de més de 1.000 m., es realitzaren des de les
antenes de Sa Serra fins els voltants de Son Pu-
ca/Ca N'Ahir. Aquest vd feia uns quants anys que
no es realitzava degut a les mates condicions de

l'aterratge, però és sumament interessant pel pais-
satge i perquè normalment a Mallorca no s'hi tro-
ben llocs idonis (Sortida i aterratge) que superin els
300400 metres. La sortida optima s'ha de realitzar
amb un vent de Mestral (Nw) amb una vetocitat
entre 5 i 40 KmAH. La durada del vol va èsser
aproximadament de 15 Minuts. EIs voladors
agraïen Ia comprensió i amabilitat dels hortalans
que consentiren de bon grat els aterratges dins els
seuscamps.

PerSantaCeciiia,esfe
W

una interessant audició
M.l.

.

Dimarts . passat els
akjmnes de l'Escola de Mú-
sica pogueren gaudir d'una
audició musical que presen-
taren els dos professors
Gabriel Massot i Pere Es-
telrich

Durant més d'una hora,
els infants escoltaren Ia mú-
sica de "Pere i el LJop" de
Sergei Prokofiev, que fou
explicada a fragments i amb
diapositives.

L'obra "Pere i el Llop"
és un conte musical pensat
per donar a conèixer als in-
fants els instruments que
componen una orquestra

simfònica. Te un argument
de conte, on el protagonis-
ta és Pere, nin que surt a
jugar al bosc i no creu el
seu padrí quan Ii diu que hi
haunllop.

La setmana passada,
dia 22 de novembre fou
Sta. Cecília, patrona dels
músics. Es per això que els
mateixos professors de
l'Escola de Música organit-
zaren aquest acte. L'audició
es dugué a terme durant
hores de classe de música,
com a una actMat més del
programa didàctic musical
adesenvolupar.

Concert de final de
trimestre: Un dels altres

actes "extraescolar" que fa-
ran els petits músic serà un
concert al final de trimes-
tre.

Aquesta és una activitat
que es repetirà cada tri-
mestre, així com ho preveu
elprogramadecurs.

Per aquest mes de de-
sembre s'està preparant un
petit concert de nadales
per part de Ia Coral Infantil i
d'obres curtes que interpre-
taran amb els instruments
queestudien.

Recordem que el curs
passat Ia Coral actuà vàries
vegades i també participà
en Ia Trobada de Corals
Infantils de Mallorca que
sevaferelmesdemaig.

Deià Música

Grandesfiladade
perruqueriaa
beneficidela
Mostra

j.p.

El proper dimecres dia 6
de Desembre, dia de Ia
Constitució, se celebrarà
una desfilada de perruque-
ria a càrrec del conegut es-
tilista solleric Tomeu Cam-
pins, a Ia qual presentarà
una cdec.ció de pentinats
dirigits a les festes que
se'nsacosten.

S'espera que Ia varietat
de pentinats, tant en estil
com a les diverses edats a
les quals van destinats, sigui
de l'agrad de totes les per-
sonesassistents.

Aquest event tendrà lloc
al restaurant ANamar del
Port de Solter a partir de tes
19,30h.

La quantitat total que es
recapti en aquest acte es
destinarà a pal·liar el dèficit
econòmic que arrossega te
Mostra.

Esperam Ia vostra assi-
tènciaicoUaboració.

JoanVigo
dirigiràuna
novacoral

M.l.

A partir d'aquest dijous,
gent de Deià es reunirà a Ia pa-
rròquia de St. Joan per comen-
çar els assajos i poder formar
una coral. En altres ocasions
Deià ha comptat amb un grup
coral que no sols actuava a Ia
parròquia sinó que protagonitzà
diversosconcerts.

Aquest any per Nadal,
aquest nucli de gent serà el que
conduirà Ia part musical de Ia
festadeMatines.

Així està anunciat: cada di-
jous hi haurà assaig a les 19'30
hs., on hi poden assistir voluntà-
riament totes les persones que
ho dessitgin i serà en Joan Vi-
go, conegut músic solleric, qui
s'encarregarà de conduir els
cantaires.

Organitzat per Joventuts Musicate • I

Demà, interessant concert de
Joves Interprets a Can Dulce

G.M.

Per demà dissabte a tes
19 h. al saló d'actes de Can
Dulce l'associació Joventuts
Musicals dedicada a l'orga-
nització d'activitats curturals
i a Ia promoció de joves mú-
sics ha organitzat un concert
de música clàssica a càrrec
de joves interprets de PaI-
ma.DeiàiSóller.

Iniciarà el concert Ia jove
estudiant de piano de Deià
de 10 anys d'edat Hannah
Huglin, per seguir amb un
trio de flauta, vidí i piano
compost per Teresa Miquel,
Fabián Acosta i Joana Deyà
que interpretaran una obra
del compositor Chostako-
witch.

EIs estudiants de piano
Matín Arbona, Mercedes
Bemat, Gabriel Mercé, Aina
Terrassa i Antònia Arbona,
interpretaran obres de Mo-
zart, Satie, Shuman, Proco-
fiefiChopin.

E| concert comptarà
també amb l'assistència
d'un jove intèrpret palmesà;
l'estudiant de guitarra Sion
X. Frau, qui interpretarà un
total de cinc peces de CaIa-
tayud, Bach, Fernando Sor,
VillalobosiUobet.

Concerts similars al de
demà es celebren cada any
per aquestes dates a Sóller
en honor a Santa Cecília,
patrona dels músics, Ja que
el dia 22 del mes de no-
vembre el calendari Ia recor-
dacomatal.

CQttAl
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- Imagínate que Ie io compras en:

HERMANOS PALOUFRAU, S.A.
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Lanostraveu Veud'Esglèsia

Ríallessenseganesderiure
Fèiem rialles d'una cosa

que en principi crèiem que no
tindria cap importància, empe-
rò que ara ens hem arribat a
donar compte que és molt
més greu del que ens pareixia.

Quan divendres passat, el
Batle va demanar un expe-
dient a un negociat concret per
ratificar-lo per PIe, va resultar
que ningú no en sabia seves i
que aquest expedient no havia
entrat mai dins aquest nego-
ciat.

El responsable d'obres
-regidor pertinent- ordenà

cercar-lo per aquí on fos ne-
cessari, i l'expedient seguia
sensesortir.

Una vegada més és reque-
rit el Notari per aixecar una ac-
ta del que passa, però l'expe-
dient segueix sense compa-
rèixer... Com si amb el fet d'ai-
xecar una acta ja poguéssim
quedar tranquils, i aquí no ha
passatres.

Això no és així. Si desapa-
reixen expedients i endemés
sempre es dona Ia casualitat
que son els més comprome-
sos, s'han de demanar res-

ponsabilitats al responsable, i
si cal castigar-lo així com ma-
na Ia llei, perquè pensem que
Ia Constitució ens defensa, pe-
rò també hi ha altres instru-
ments democràtics que ens
obliguen a complir amb el
nostredeure.

El fet que l'expedient com-
pareix a cal Notari l'horabaixa
és molt significatiu, i endemés
demostra que els que ens re-
geixen no tenen cap tipus d'in-
terés en posar ordre i que els
preocupa més el fer Política
aixícomsigui.

Nota de "Marina de Port de Sóller, S.A.", en relación con Ia solicitud
de concesión administrativa de construcción de una dársena para
embarcaciones deportivas en el Puerto de Sóller

Ante Ia campana orquestada
en tomo a Ia soticitud de conce-
sión administrativa de construc-
ción de una dàrsena para refugto
de embarcaciones en el Puerto
de Sólter, te entidad Marina Port
de SoHer, S.A., se ve en el caso
de tener que formular las siguien-
tesaclaraciones:

Prtmero.-EIPuerto.

El Puerto de Sóller es el único
puerto o refugio natural de toda Ia
costa norte de Ia IsIa de Mallorca.
Por esta razón fue declarado
Puerto de Interès General por
R.D. Ley de 24 de Febrero de
1928.

El trafico marítimo en dicho
puerto siempre ha sido importan-
te y, en Ia actua)idad, es puerto
de base y de refugio de centena-
res de embarcaciones deportivas
procedentes de todos los puntos
del Mediterráneo.

Estas embarcaciones cuando
ltegan al Puerto no encuentran los
elementos e instalaciones nece-
sarias para atracar y se ven obli-
gadas a fondear sin orden ni
concierto, con todos tos inconve-
nientes y peligros que ello conlle-
va, siendo causa de te contami-
naciónconstantedesusaguas.

El Estado está obKgado a
proporcionar a estas embarca-
ciones, oten directamente o por
concesión adm«rótrativa, tos
etementos e instalaciones que
este tráfico marítimo exige, y Ma-
rina Port de SóBer, S.A., ha pre-
sentado una sofcitud de cons-
trucción de una "dársena", dentro
del Puerto de Sólter, capaz de
atender y prestar este servicio,
aparte de proporcinar además, y
en cumplimiento de to estabteci-
do en te vigente legisteción por-
tuaria, un aparcamiento para qui-
ntentoscoches.

El aparcarrriento de coches in-
teresa al Municipto de Sólter, pero
el aparcamiento de embarcacio-
nes interesa a toda te Sociedad, y
esto debe ser considerado con Ia
atención que se merece por to-
dos tos Organismos que han de
informarsobre laconcestón.

\
Sagundo.- Emptezamiento

Es evidente que el lugar más
adecuado y más barato para
construir un puerto deportivo es
laEstaciónNaval.

Pero esto no es postote ya
que el Gobiemo ha manifestado
"que te Estación Naval" de Sólter
constituye con tes de Porto Pl y
Mahón un conjunto de neto signi-
ficado estratégico en el Medite-
rráneo Occidental", como se de-
muestra por tes cartas que se ad-
juntan.

Descartada Ia base Naval por
tes razones apuntadas, tos técni-
cos proyectistas de Marina Port

AntonlCuwtexposate8Mvesraonsafavor<MPoftEsportki

de Sóller, S.A. determinaron que
el emplazamiento más idóneo era
te zona central del Puerto, preci-
samente porque en esta zona
no hay playas y sí mucha esco-
llera, piedras, preduscos, basu-
ras, o simplemente muro reflejan-
teddferrocarrfl.

Tercero.- Las pteyas

El puerto es muy importante
para atender al tráfico y turismo
marítimo. Las pteyas también son
importantes para el turismo de a
pie. Y en el proyecto se demues-
tra que dársena y playas son per-
fectamente compatibles.

Si tos promotores de Ia cam-
paña hubieran tenido el detalle
de estudiar el proyecto presenta-
do, cosa que no han hecho, ha-
brían comprobado que constru-
yendo Ia dársena las playas que
hay en Sólter no sotemente se
conservan, sin que incluso se me-
joran.

Cuarto.- Atentado ecológico e
impactoambtental

Sobre este punto nos hemos
de remtör al "reportaje" pubticado
el pasado día 31 de agosto en el
periódico TJtöma Hora" titutedo:
"El Port de Sóter, te zona turistica
más tercermundista de Mallorca",
que a este escrito se acompaña,
el cual demuestra que el Port de
SóHer, en su estado actual, cons-
tituye un deptorabte impacto am-
biental y un auténtico atentado
ecológco.

Todas las fórmulas que pro-
pone en dicho reportaje el Atoal-
de de SóUer, D. Antonto Arbona,
para que el Port de Sóller deje de
ser te zona más tercermundista
de Maltorca, están resuettas y
superadas en el proyecto que
presenta Marina Port de Sólter,
S.A.

Quinto.-Elproyecto
deladársenaesbueno

Son los propios detractores
los que, con su actitud, demues-
tran que el proyecto presentado
es bueno. En toda Ia campaña
que han orquestado no han po-
dido presentar un soto argumento
en su contra. Es más, todos tos
hechos que denuncian son rna-
ginarios. No corresponde a Ia
verdad que te dársena se cons-
truyaenlapteya.

No corresponde a Ia verdad
que Io que se pretenda es tirar
las piedras y escombros del Tú-
nel en el puerto de Sólter. Esto
está terminantemente prohibido y
Io saben tanto el concestonario
del Túnel como todos las autori-
dades comunitarias, municipales
y marítimas. No es cierto que los
hoteles tengan que cerrar por fal-
ta de turistas si se construye un
puerto deportivo. Esta afirmación
noesderecibo.

El puerto de Montecarlo, el de
Cannes, el de Banús, el de Por-
tals, el del Club Náutico de Pal-
ma, el del aub de Mar, el de
Andraitx, el de Poltensa y todos
tos puertos deportivos han sido, y
son, Ia causa de que el turismo
aumente en número y en calidad.

No es correcto que se diga
que el pueblo de Sóller no se va-
ya a beneficiar con un puerto de-
portivo y que no constituya para
él ninguna mejora social.

En primer lugar, un puerto
deportivo es un centro de crea-
ción de puestos de trabajo.

Y en segundo lugar, al poder
atracar las embarcaciones que
recalan en el Puerto de Sóller sus
tripulaciones podrán desembar-
car a tierra, cosa que hoy no
ocurre y, por tratarse de perso-
nas de gran poder adquisitivo, se
beneficarán tos comerctos, los
restaurantes, los bares y toda

clase de actividades y servicios
de Ia comarca de Sóller, incluidos
loshoteles.

El desarrollo económico de
tes Ciudades dónde están
emplazados los puertos deporti-
vos antes otados constituyen el
mejortestimonto de esta realidad.

Es totalmente gratuito que se
diga que el Túnel de Sóller se
concibiera para hacer el puerto
deportivo. Al concurso público
para construir el Túnel se presen-
taron cuatro empresas, y Ia que
más se interesó y que más se
preocupó para obtener Ia conce-
sión fue precisamente Ia del Sr.
Caldés, en Ia cual participaba el
Sr.AlcaldedeSóHer.

Los promotores de Ia campa-
ña contra el proyecto presentado
no dicen Ia verdad cuando ase-
guran que Ia dársena es perjudi-
cialparaSóller.

Ellos saben que Ia tramriactón
de los expedientes de concesio-
nes administrativas es muy ex-
haustiva y rigurosa para evitar
que se otorgue una concesión
cuando es perjudicial para Ia
Comunidad. A sensu contrario,
también saben que si es benefi-
ciosa y resuelve una necesidad,
como es en este caso en que el
tráfico marítimo necesita un refu-
gto en Ia Costa Norte de Mallorca,
ésta será otorgada, y to que pre-
tenden los oponentes por medto
de manifestaciones, pancartas,
movimientos de masas, etc., etc.
es coartar Ia facurtad de decisión
de tes autoridades o functonarios
que han de informar, evitando
que estos emitan su informe li-
bremente.

Corresponderá a estas auto-
ridades el mérito de legar a sus
sucesores un Puerto de Sóller
con el caos de Ia circuteción ur-
bana resuetto, con el tráfico mari-
timo ordenado y controlado, con
sus pteyas regeneradas y con
sus aguas más depuradas.

O, por el contrario, recaerá
sobre eHos Ia responsabilidad de
dejar que el Puerto de Sólter, co-
mo dice te TJWma Hora", skja
siendo nercermundsta", es decir,
que siga TaI como está", que es
Io que rezan las pancartas calle-
jeras.

Sexto.- Oferta alternativa

Marina Port de Sóller, S.A., á-
rigiéndose de modo especial al
Pueblo de Sóller formula, median-
te Ia presenta Nota, te promesa y,
contrae púbItoamente el com-
promiso, de que sl el Gobiemo,
durante Ia tramitactón del expe-
diente, desafectara Ia Estación
Naval y ésta pudiera ser habilita-
da para el Cornercto Marftimo, es-
taría dispuesta a sustituir el pro-
yecto presentado por otro arter-
nativo, situándolo en dteha Base
Naval.

Més vlda espiritual
LlorençLladóCalafat

No és una notícia carregada de nostalgia. Més bé ve reple-
na de novetat: prop d'una trentena de joves cristians de Solter
faran, elsdies6-10dedesembre, ExercicisEspirituals.

En Ia vida cristiana, "espiritual" prové de "Esperit Sant". "Es-
piritualista" és una exageració de "espiritual".

Si ^otes ses masses fan mal", ens ha d'ompHr de goig i
d'esperança aquesta notfcia de Ia correntia de vida cristiana
que podrà regar i fer germinar més vida segons l'Esperit a dins
tants d'ambtents massa materialitzats i mustiats de te nostra
VaII. Aquests joves beuran dins Ia pròpia experiència de Déu i
donaran més vida espiritual a tes seves famfltes, a l'institut o Ia
feina o el carrer, a Ia diversió i l'esplai, a tes institucions, a
l'Esglésiai, en definitiva, atot el PoWe de SóHer.

La vida espiritual no és una aftra vida, deslligada del món
que ens envotta. Es viure Ia única vida segons l'Esperit de Je-
sús.

Tant de bo els joves que en aquesta experiència seran
capdavanters puguin veure que matrimonis i aduKs segueixen
tes seves petjades. No és somniar temps passats; és inventar
un futur més clar i esperançat.

El Consell Escolar de l'Institut de Batxi-
llerat Guillem Colom vol aclarir davant l'opi-
nió pública que en l'escrit anteriorment
publicat no pretengué en absolut posar en
entredit, ni culpabilitzar l'Empresa construc-
tora dels retards en Ia finalització de l'obra
d'ampliaciód'aquest institut.

Reunió conjunta de Ia
"SodetatdeFicologia"idela
'SocietatFicologica deFranca'

Michael J. Cuynne

El poble de Sóller, a
Mallorca, a l'oest de Ia Me-
diterrània, fou un lloc pinto-
resc per a Ia reunió conjun-
ta de Ia novament establer-
ta Societat Espanyola de
Ficologia i Ia Societat Fl-
cològica de França, els
dies quatre, cinc i sis de
maig del 1989. Aquesta va
ser Ia primera reunió oficial
per a Ia nou formada socie-
tat, que va començar Ia se-
va existència el setembre
del 1988, amb l'elecció dels
oficBte: Dr. Seoane-Camba
(Univ.de Barcelona) com a
president, Dr. Conde (Univ.
de Màlaga) com a vice-pre-
sident, Dr. Gallardo (Univ.
de Madrid) com a secretari i
el Dr. Hernandez Marine
(Univ de Barcelona) com a
tresorer.

La reunió conjunta fou
organitzada pel Dr. Max
Pellegrini secretari de Ia
Societat Ficdògica de
França, juntament amb el
Dr. Seoane-Camba. De-
vers trenta participants hi
assistiren, amb representa-
cions d'Espanya i Franca
així com una d'A^èria, KaHa
i ete EEU.. Solter, a te costa
nord de tes Illes Balears, es
troba a trenta dos quitóme-
tres de Palma i s'hi pot arri-
bar amb tren viatjant a tra-
vés de tarongers, llimone-
res i oliveres, i passant per
un llarg túnel que travessa
les muntanyes, o també
s'hi pot anar amb un peri-
llós autobús condürt al llarg
de setanta espesses vol-
tes.

Durant dos dtes, foren
presentats documents so-
bre una gran varietat de
temes que havten d'aparéi-
xer extractats a "Criptogà-
mia: AJgotocia". El tercer dia
abstreguérem l'oportunitat
d'assistir a un viatge en

vaixell, permetent- nos treu-
re mostres de Ia flora local
amb els vestits d'aigua que
duiem, o un viatge amb au-
tobús per veure el paisatge
de Deià i Valldemossa. En
aquest darrer poble, visità-
rem el "Palau". EIs seus orí-
gens es remunten als mc-
ros; durant el segle XfV, era
Ia residència dels reis de
Mallorca. Quan aquella di-
nastia fou dissoKa per les
Corts d'Aragó, va tomar a
mans dete monjos cartoi-
xans, que el varen ocupar
fins que va ser exproptet
pel govem espanyol l'any
1835. Fou subhastat, dei-
xant les ceLtes per arrendar
als visitants. El més famòs
que hi estigué fou Chopin,
qui va passar l'hivem del
1838-1839, juntament amb
GeorgeSand.

El darrer capvespre el
passàrem revisant les
col.leccions d'akjues mari-
nes al Museu Balear de
Ciències Naturals de
Sóller. Trobàrem entre d'al-
tres: Qstojeira Baleàrica,
TanardrHa prototypus, Co-
dium Vermitera i C. Bursa,
Gelidium
Pecrinatum, Dasy Ctedus
Vermicuteris (en abundàn-
cia), i vàries espècies de
PeyssoneHa. Les reunions
varen acabar aquell vespre
amb un memorable sopar
oferit pel batJe de Sólter a
l'hotelEsplèndid.

Hi podria haver més
reunions com aquesta. Fou
ben organitzada i el lloc era
idfl.lic. La Societat Espanyo-
la de Hcotogia va tenir un
boncomençament.

-Arfcto ptíMcat a Thycotogteal
N«*»tettef, of the Phycotogteal
Society Of America", Wl * mut
dejuny<Je)1989.
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A|unfament

La qüestió dels sous d'alguns companys de tre-
ball és una de les causes fonamentals del malestar
existent en aquest moment entre els funcionaris
municipals; que ha donat lloc, en les darreres set-
manes, al creixement de les protestes, a Ia convoca-
tòria d'assemblees, a Ia redacció d'una plataforma

reivindicativa, al naixement de tensions internes, i a
Ia intervenció dels sindicats. L'altre punt de fricció
que enfronta els funcionaris amb els càrrecs diri-
gents és el de Ia desorganització interna, el desfa-
sament entre el salari i les responsabilitats inherents
al càrrec, i Ia manca de suport i de directrius clares

dels superiors jeràrquics a l'hora de prendre decis-
sions. Veu de Sóller ha tengut accés a Ia relació de
retribucions ordinàries de tots els funcionaris fixes, i
ara té l'oportunitat d'oferir als lectors un extracte
dels salaris bruts anuals de cada un d'ells, distribuïts
per departaments de gestió, i referits a l'any present.

Més de cent deu milions anuals per 68funcionaris

EIs salaris oscil.len entre els 5.583.000 ptes.
pel Secretari i les 810.000 per un Auxiliar
• -

Jaume Casasnovas Gràfic de remuneracions dels funcionaris

Certament no és cosa fàcil
destriar les partides individuals
que formen part de cada una
de les remuneracions. Aspectes
tals com l'antiguitat per triennis
de cada funcionari, Ia feina que
desenvolupen, el grau d'ajuda
familiar que reben i d'attres as-
pectes a considerar, fan impos-
sitíe de determinar amb exacti-
tud el muntant global de cad un
dels llocs de feina. Aixf, idò, ens
limitarem a oferir el salari mig
anual de cada categoria laboral,
sense especificar més. Al ma-
teix temps, per motius de dis-
creció, ometrem els noms de
cada funcionari, si bé els cà-
rrecs ocupats per una sda per-
sona van indisolublement units
a ella i, en conseqüència, Ia se-
va identificació és evident i ine-
vitable.

Composició

La retribució anual de cada
funcionari ve determinada per Ia
suma de diferents conceptes,
comuns a tots ells, que venen
regulats per Ia Uei de Pressu-
posts Generals de l'Estat, i són
etesegüents:

Retribució bàsica, que
inclou els sous bas;cs, els trien-
n/siles pagues extres.

Retribució complementària,
que engloba el complement de
destinació i el complement es-
pecffic.

Imdempnització per resi-
dència.

Ajudafamiliar.

Dadesdel1989

D'acord amb els pressu-
posts municipals aprovats per
l'any 1989, els muntants globals
de cada un dels conceptes es
desglosa de Ia manera següent:

ADMINISTRATIUS

Categoria Número Salari mig

Secretari 1 5.600.000 ptes.
Cap de secció 1 3.500.000 ptes.
Cap sec. d'organització 1 2.600.000 ptes.
Caps de negociat 6 1. 860.000 ptes.
Caps de grup 7 1. 420.000 ptes.
Auxiliars 7 1. 200.000 ptes.
Conserge 1 1. 200.000 ptes.

Cal afegir que el Secretari ha renunciat voluntàriament a
l'augment que Ii corresponia pel complement específic, que
representa per enguany Ia suma de 21 7.480 ptes.

POLICIAMUNICIPAL

Categoria Número Salari mig

Sergent 1 2.000.000 ptes.
Caporals 2 1. 700.000 ptes.
Guàrdies 16 1. 300.000 ptes.

Tots han d'estar en possessió del carnet de conduir A-2 i B-1 .

SERVEISTECNICS

Categoria

Arquitecte
Auxiliar (Assessor ling. )

CEMENTIRI

Categoria

Cap de grup
Operaris

SERVEIDENETEJAD'

Categoria

Caps de grup
Operaris

Número

1
1

Número

1
1

EDIFICIS

Número

1
7

SERVEI DE CUINA (HOSPITAL)

Categoria Número

Caps de grup
Operaris

1
1

Salari mig

1. 1 00.000 ptes.
81 0.000 ptes.

Salari mig

1. 500.000 ptes.
1. 200.000 ptes.

Salari mig

1. 200.000 ptes.
1. 1 20.000 ptes.

Salari mig

1. 400.000 ptes.
1. 200.000 ptes.

Elsfurx:ionarisnoaccep1enl'adjudicacioarbitrariadegratificacions,iej(igeixenlaintervenciodelaJuntadePersonal.

IRetribucionsbàsiques 63.976.584ptes.
I Retribucionscomplementàries 33.743.880ptes.
I Indempnitzacióperresidència 5.073.704ptes.
IAjudafamiliar 315.500ptes.

TOTAL 103.6l2.699ptes.

Distribució

Per a una major metoditza-
ció i millor enteniment dels lec-

tors, hem dividit els funcionaris
en àrees de gestió i, dins cada
àrea, hem especificat les ca-
tegories, el nombre de funcio-

CAMBI SU VffiJA COONA
LORMA

LOS MEJORES FABRICANTES DE COCINAS
SE LO ACONSEJA

PIDA PRESUPUESTO GRATIS
MESAS y SILLAS COCINA-CAMPANAS y TURBINAS

FREGADEROS - HORNOS Y ENCIMERAS
A PRECIOS INMEJORABLES

VISITEEXPOSICIONENPLANTA PRIMERA DE

ALMACENES COMPANY
TODAS NUESTRAS LAMPARAS A MITAD DE PRECIO-VISITENOS

PUEDEEFECTUAR
SU COMPR* CON

LAS TARJETAS:
; ffl Wt

naris de cada categoria, i els
salaris mitjos anuals bruts de
cada un d'ells, arrodonits. El
resurtat és el del recuadre ad-
junt

Complement de productivi-
tatigratificacions

Endemés dels conceptes
expressats, existeixen altres
emoluments anomenats com-
plement de productivitat i gra-
tificacions, que beneficien no-
més a determinats funcionaris.

El complement de produc-
tivitat és assignat individual-
ment pel Batle, a proposta del
Secretari, previ informe favo-
rable del negociat d'Organit-
zació. En Ia seva adjudicació
es té en compte el rendiment,
Ia iniciativa, l'activitat i l'interès

del funcionari en qüestió a
l'hora de realitzar el seu treball,
i Ia dedicació especial a feines
concretes i extraordinàries.

Les gratificacions tenen
caràcter excepcional, estan
motivades per serveis extraor-
dinaris prestats fora Ia jomada
laboral, i no tenen una quanti-
tat fixa ni una periodicitat es-
tablerta. L'assignació de les
gratificacions segueix Ia ma-
teixa tramitació que el com-
plement de productivitat.

Per l'any 1989, el muntant
global del complement de
productivitat ascendeix a
5.500.000 ptes., i les gratifica-
cions a 2.003.031 ptes. L'as-
signació pressupostària
d'aquestes quantitats no signi-
fica necessàriament que siguin
distribuïdes en Ia seva totalitat,

sinó l'existència d'un diner que
està en disposició de ser utilit-
zat sempre que es consideri
oportú.

Desconeixem Ia distribució
exacta d'aquests 7.503.031
ptes. Únicament podem avan-
çar que els 5,5 milions de pro-
ductivitat estan assignats al
personal administratiu i Ia PoIi-
ciamunicipal.

Per contra, dels 2.003.031
ptes. de gratificacions, 1,5 mi-
lions estan assignats al perso-
nal administratiu i Policia, i les
artres 503.031 ptes. al personal
de Ia Brigada, neteja, i d'altres
serveis.

Tot plegat, aquestes quan-
titats formen part d'una nòmí
na mensual apart de Ia normal,
a Ia qual no ha tengut accés
Veu de SoVter. A través
d'aquests comptements i grati-
ficacions es remuneren feines
com l'habilitació de determi-
nats càrrecs municipals no
coberts per funcionaris de ca-
rrera (Interventor i Dipositari),
Ia substitució del Secretari per
malaftia, vacances, absència
justificada, etc., Ia realització
de treballs fora de l'horari labo-
ral com en el cas d'eteccions o
d'assistència a Rens i Comis-
sions municipals, Ia utilització
d'ordinadors, etc.

Malestardels funcionaris

La distribució arbitrària
d'aquests complements i grati-
ficacions ha estat un dels de-
tonants del malestar entre els
funcionaris. D'una banda, con-
sideren que el sistema ha do-
nat lloc a l'acumulació de mol-
tes funcions en mans de po-
ques persones, sense que
aquestes persones assumeixin
les responsabilitats correspo-
nents. D'attra banda, creuen
que en l'assignació de les gra-
tificacions hi hauria d'intervenir
Ia Junta de Personal, tal com
ocorre Ja en altres municipis.

Personal contractat

A més dels funcionaris,
l'Ajuntament compta amb per-
sonal laboral contractat, que
cobra segons les hores treba-
llades. Al no ser personal fun-
cionari, els seus emoluments
estan inclosos en una partida
pressupostària diferent a Ia
que comentam. Aquest per-
sonal és el següent: un engin-
yer industrial, un lletrat asses-
sor, un arquitecte tècnic, el
cap de Ia Brigada d'obres, i
bona part del personal que
realitza Ia recollida domiciliària
del fems.

Restaurant
SOL Y SOMBRA

OBERT A PARTIR DEL DISSABTE DM 2

TOTS ELS DIVENDRES DISSABTES I DIUMENGES
AMB LES SEVES ESPECIALITATS:

SOPAS DE MATANCES
CABRIT DE MUNTANYA

PERDIU AMB COL
ESCALDUMS D'INDIOT

TELF. 63.10.14 - PORT DE SOLLER
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Elsdansadorspog rvarqueelssoviétKstenenabsolutallibertatperpariardepolHicaidequalsevol
aNretema. L'EstoldeTramuntanavisHaPragaipoguenotarl'ambieflitensenqueviuefielstxecosk)vacs.

El grup Estol de Tramuntana del Port de Sóller ha rea-
litzat del dia 13 al 24 de novembre una gira per les ciu-
tats soviètiques de Lenningrado i Moscou i una visita
turística a Praga, Txecoslovàquia. Aquesta ha estat Ia

primera vegada que un grup folklòric espanyol ha rea-
litzat una visita a Rússia amb Ia intenció de mostrar Ia
seva cultura. El viatge ha estat possible gràcies als
tractes directes que des de feia temps mantenia Estol

de Tramuntana amb l'Associació URSS-Espanya, de-
penent de l'Ambaixada soviètica a Madrid, que és
l'encarregada de canalitzar els diferents contactes cul-
turals entre ambdós països.

El grup Estol de Tramuntana tornà de Ia Unió
Soviètica després d'una exitosa gira

GabrielMarcè

EIs 30 components d'Esfo/
de Tramuntana \ cinc acompan-
yants partiren el passat dia 13
de novembre amb avtó i realit-
zant escales a Madrid, Ginebra i
Praga, cap a Moscou. Realit-
zant el primer canvi en el pro-
grama -en principi tenien pre-
vlst començar Ia gira per Ia ca-
pital Moscou- tan sote passaren
Ia nit i el mateix vespre partiren
en direcció a Lenningrad amb
untrennoctum.

Així i tot, Ia petita estada a
ta capital Ja va deixar veure al-
guns aspectes de Ia ciutat. En
primer lloc i com a fet anecdò-
tic, tots els autobussos que uti-
lrtzaren en tot el viatge no te-
nien portaequipatges, i les més
de 80 maletes del grup havien
de ser aficades, gairebé a pres-
sió, al corredor de l'autobús.
Aquest fet, segons els compo-
nents d'Esto/ de Tramuntana Ja
és significatiu perquè demostra
Ia inexperiència dels russos en
girescomaquesta.

Les primeres impressions
foren de fred. Després, des de
les finestres del restaurant Rus-
sia on soparen i els feren un
obsequi simbòlic de 50 rubles,
pogueren admirar Ia bellesa de
Ia Raça Roja on està situat, i Ia
immensitat del Kremlin i de
l'església de Sant Basili, tot
il.luminat.

Més tard, ja en el tren noc-
tum, mentre viatjaven cap a
Lenningrad, pogueren veure un
attre aspecte també conegut

d'aquest país: el mercat negre.
Fins artes hores de Ia nit inter-
canviaren objectes amb el revi-
sor qui es va vendre tot el que
tenia, des de Ia gorra fins els
calçons. Es sobradament co-
negut que en els establiments
soviètics és mort més senzill
comprar amb dollars que no
ambrubles.

Ambada a Lenningrad

A l'estació de Lenningrad, el
dimarts dematí, es produí un
segon canvi, quan els repartiren
per les cases particulars dels
membres d'un grup de teatre i
tenien previst allotjar-se a un
centre d'estudiants. En un pri-
mer moment estaren descon-
tents, però un cop acabada Ia
gira els components d'Estol de
Tramuntana estan satisfets
d'haver pogut conèixer d'aprop
Ia forma de vida dels soviètics.
L'estat preveu que cada habi-
tant necessita un total de 4 m2
de vivenda, i les llars són peti-
tíssimes. Com a solució parcial
a aquesta situació les famflies
es solen juntar en grups de
dues o tres en una sola viven-
da, compartint les zones de
cuina i de bany, fent una vida
independent, i aconseguint
d'aquesta manera més espai.

Estol de Tramuntana tan
sols va actuar un cop en aques-
ta ciutat on un 40% dels seus
habitants són universitaris, on hi
resideixen un 10% dels cientí-
fics de tot el món i on el govern
hi dedica el 50% del seu presu-
post en matèria de restauració

d'edificis i monuments. L'ac-
tuació es realitzà a nivell infor-
mal en el local social del grup
que els acollia, i ells, en mostra
d'agraiment, escenificaren una
breuobramuda.

Abans de partir d'aquesta
ciutat en direcció a Moscou els
sollerics organitzaren una festa
d'estil occidental, amb bes-

en tren cap a Moscou, on hi
arribaren el dissabte dematí. El
grup fou allotjat en una residèn-
cia d'estudiants a les afores de
Ia capital. Les menjades les
feien a l'hotel Russia, vora Ia
Raça Roja, on pogueren veure
el famós canvi de guàrdia i dis-
frutar d'uns esquisits menjars a
base de caviar i salmó.

L'Estat Soviètic preveu que cada habitant sols necessita uns 4 m2. de
vivenda.

sons, refrescs i caviar que po-
gueren comprar després d'es-
perar en una llarga coa a les
Beriozcas o tendes de comes-
tibles.

Visitesculturals

El divendres vespre partiren

Cada dematí realitzaven una
visita a un centre cuttural, reli-
giós o històric de Ia ciutat: el
Kremlin, on pogueren veure Ia
campana i el canó més grossos
del món que mai no han estat
emprats, el Centre Religiós Or-
todox de Moscou, l'exposició
permanent universal Cosmos,

etc.
El dissabte realitzaren una

actuació a un teatre d'una ciu-
tat universitària on, encara que
tengueren mort poc públic,
aquest quedà mort content de
lademostració.

Després del descans del
diumenge, el dilluns actuaren a
un altre teatre similar d'una attra
universrtat, on, Ja amb més
públic, realitzaren una mott bo-
na actuació davant un públic
molt afectuós i calurós. EIs di-
monis amb els xeremiers foren
Ia part més aplaudida i emocio-
nant de l'actuació, on el públic
assistent hi participà molt acti-
vament.

Intercanvi

El dimarts Estol de Tramun-
tana va realitzar un intercanvi
amb l'Institut Latinoamérica de
Moscou, depenent de Ia Uni-
versitat de l'Area Social, on co-
negueren el grup de Música
Grenada, compost per cinc
músics que feia poc havien
arribat d'una gira per Argentina,
i per una trentena d'alumnes
que també acabaven d'arribar
de Cuba. Tots els grups realit-
zaren una demostració informal
i espontanea, i el director del
grup Grenada que tocava 140
instruments va deleitar els as-
sistents amb una demostració
de diferents maneres de sonar
Ia flauta. La trobada acabà can-
tant una cançó plegats, una
quetotsconeixien: LaBamba.

Per úrtim el dimecres realit-
zaren una darrera actuació a un

centre universitari amb un gran
èxit.

EIs components d'Esfo/ de
Tramuntana ha pogut compro-
var que els soviètics tenen ab-
soluta llibertat per parlar de polí-
tica o de les seves opinions
personals sobre qualsevol te-
ma. Encara que tot està mott
militaritzat no hi ha control per
que Ia gent faci o no certes co-
ses. EIs soviètics, segons ens
compten membres del grup,
són solidaris i absolutament
conseqüents amb el que tenen,
orgullosos de ser una potència
mundial. Així i tot troben en fal-
talavarietatoelluxe.

Visita turística a Praga

El dijous dematí el grup partí
en direcció a Praga per via aè-
rea, on hi arribaren el migdia.
Allà els mostraren l'interessant
centre històric, i en haver sopat
van sortir a fer una volta i po-
gueren comprovar personal-
ment l'ambient tens que en
aquell moment hi havia. Van te-
nir l'oportunitat de visitar el lloc
on pressumptament Ia policia
havia assassinat dos estu-
diants, un lloc ple de gent amb
senyeres i amb cartells que
anunciaven Ia vaga general, i
amb el terra ple de flors i de ci-
risencesos.

Per úrtim el divendres dema-
tí, també amb avió, iniciaren el
trajecte de tornada passant per
Ginebra i Barcelona.

EIs directius del grup Estol
de Tramuntana troben positiu
en tots els sentits aquest primer
contacte del folklore espanyol
amb el públic soviètic, i desta-
quen principalment Ia bona
acollida que han rebut i l'expe-
riència que han tengut l'oportu-
nitat de viure en les cases par-
ticularsaLenningrad.

dl@ya
FOTO-ESTUDI

torna obrir
a partir d'avui
1 de Desembre

Guarderia Infantil Sóller

AGREEIX

a tots els establiments i públic en
general Ia seva col.laboració en Ia

compra de parperetes de Ia
monumental panera de Nadal que es

sortejarà dia 22 de desembre

Amb aquesta ajuda es podrà envestir
Ia reforma de Ia guarderia

CONCERT DE JOVES
mtRPRETS DE SOLLER

DISSABTE,DIA2
ALES19HORES
ACANDULCE

ORGANITZA JJ.MM.
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FutbollHDivisió

Més que mai, se pogué comprovar diumenge
passat a Can Maiol, que Ia sort es fonamental en
fútbol. Després d'un primer temps anivellat, a Ia
represa, el Sóller va acumular mèrits per guanyar
clarament. Dues prodigioses intervencions del por-
ter Pak>u, i tes barres per dos cops, a remats de
Nova i Xiu, es convertiren en "bunkers" insalvables.

1 -1. ResuKat injust en un emocionant inobtepartit

Malgrat l'empat a casa, lïmpresió dels locals fou
molt bona. De seguir en aquesta línia, l'equip pujarà
llocs a Ia taula, i més encara, a mesura que es
recuperin els lesionats. Jesel va haver de jugar-se
Ia carta dels joves, i de veritat que no descepciona-
ren. Tot el contrari, en especial Tovar, un dels
millors sobre Ia canxa.

El porter Palou i les barres, impedeixen
un merescut triomf solleric
Magnífic segon temps local davant un Santa Ponça que tingué a
lasortperaliada

ToniOliver

Les absències per lesió de
quatre tiMars (Atfons, Brugos,
Martín i Miralles), va obligar al
entrenador Jesús Jesel a impro-
visar una nova alineació, davant
un compromís tan seriós com el
de diumenge. Després d'una
primera meitat de tanteig, amb
pogues oportunitats a cap dels
portals, tan sds una per equip,
Nova a passi d'Amengual i Doro
amb bona intervenció de Bernat,
s'arribà al intermedi amb l'empat
inicial. Bona tasca i superioritat
de les defenses sobre els res
pectiusatacs.

Vibrantsegontemps

Just a Ia sortida, el Sóller va
crear tres oportunitats de gol

~-- tan clares con seguides. Amen-
gual, després d'una maravellosa
jugada individual, xutà a l'angle,
pero un extraordinari Palou,
desvià a còrner. A Ia dreta del
racó, cop de cap mott intencio-
nat de Tovar, i una altre fel.lina
volada del bunyoli porter visi-
tant. Acte seguit, Camicer no
arriba per milímetres a una pilota
en profunditat, sol davant porta.
En justícia, havia d'haver arribat
el gol, pero b que en realitat va
arribarvaésser...

GddeSarvador

Coses del fútbol. Quan el
Solter dominava i creava perill,
un contracop inicial per Fèlix, i

^- continuat per Doro, fou culminat
per Sarvador per baxi (0-1).
toetote però cert. El SóMer,

MagnificalaprogresiodeAlfonsTovar(18anys).Diumengefouelmes
aptaudttiufM<tetesflguresindtecutibtosobreelterrenyctojoc.

(Foto:J.Sampedro)

enltoc d'esfonsar-se, va reac-
cionar amb decisió, i aviat va
recollirelpremi.

OportúCamrcer:
goldelempat

Com'a el minut 16, quan Xiu
comença una jugada, pasa en
profunditat cap a Nova, qui en
posició d'extrem dret, centra al
segon pal, i Camicer, de cap,

supera a Palou davant el deliri
generalitzat. Era el mínim del
que es mereixia el Sóller: no
anar per darrera en el marcador.

Eltravasser,
granaliatvisitant

MaI llamps!. La barra llargue-
ra va impedí que el Sóller que
havía fet mèrits sobrats, guan-
yàs el partit. Primer va ser Toni

Nova qui des de llarga distància
xutà al travasser. Pocs minuts
després, Amengual al llança-
ment d'una falta, i quan Ja es
cantava el gol, de bell nou entre
Ia punta dels dits de Palou i Ia
creuete, sacaren al Santa Pon-
ça, equip que va gaudir d'una
última ocasió, a Ia dreta d'un
cómer a càrrec del notable Teo,
treguà Bemat i finalment creim
que Jiménez rematà a fora. En
definitiva, que un resurtat de 4-2
no hagués sorprès a ningú.
Arbitraje tècnicament calamitós
de Cabot, de Bunyola. Un
autèntic suicidi quue deixin un
partit delicat en mans d'aquest
incompetent. Valgal'hi que els
jugadors es portaren magnífi-
camente sobre el terreny de joc.
Unsiaftres.

Positives conclusions

L'any passat, a Ia mateixa
jomada d'enguany, el Sóller es
trobava amb 10 punts, un més
que aquest any. Es a dir, Ia
situació és ben similar. La ratxa
de baixes per lesió, si que
enguany es mott nombrosa.
Aquí radica l'esperança, Recu-
perant a Ia gent, i després del
clars simptomes de positiu joc
mostrat danvat el Santa Ponça,
tot plegatfa que hi hagui una
evident ventall a l'optimisme, al
manco, a l'esperança. L'objectiu
no es altre que deixar a quatre
equips per darrera, salvar
aquest any Ia categoria, i cara al
futur, amb l'economçia pràcti-
cament sanejada, iniciar una
nova etapa més ambiciosa, al
manco més tranquilo per l'afi-
cionat que les darreres viscu-
des. Quejas'homereix.

Oportunitat per eixugar algun negatiu

Arenal - Sóller,
partit als tres signes
Jesel assegura que s'Arenal no trobarà
cap forat per penetrà a Ia zona sollerica

ToniOliver

Al flamant Nou Camp arenater, diumenge a tes tres i mit-
ja, es veuràn les cares arenaleres i sollerics. Un partit que
promet ser mott disputat, niveUat i apte als tres signes. A
casa, s'Arenal marca amb faciHtat, però també encaixa gols.
Això vol dir que si el Solter aconsegueix tapar les ofensives,
trobarà espais per contraatacar. Equip eminentement ofen-
sivu, l'onze de Toni Creus, te b seva part dèbil a Ia defensa, i
ara mateix es troba entre els tres equips més foradats del
grup. El veterà GabakJon,.guarda te.porteria. Recordem que
l'any passat el de Ia barraca va retardar el triomf solleric
(0-1), fins a les darreries, gràcies a Ia seva extraordinària
actuació. Aquest any es el titular. A Ia defensa, Simó, CoIc-
mar, Tugores i Serra, componen el quartet actual. Irregulars.
A Ia medular, un novell, Núñez i un veterà Bauzà, es repar-
teixen el treball, amb l'ajud de Maestre. En punta hi a el
perill: Tuti, màxim goletjador de Ia úttima Uiga Nacional
Juvenil, i que està en tractes amb el Sóller, i sobre tot els
experimentats Víctor Bueno i Toni Calvo, jugador de contras-
tada qualitat individual i de un pés especific a dins el con-
junt.

Un Sólleramb moral i il.lusk>

Viatje el Sóller amb ganes de rompre Ia ratxa de sortides
de buit. Es una bona oportunitat. TaI vofta pugui reaparèixer
algún dels lesionats, cosa que s'haurà de veure al llarg dels
entrenaments de Ia present setmana. S'espera una nutrida
presència de seguidors sollerics. El viatge és curt i còmode, i
l'equip ho agraeix. Es el moment de donar suport.

• Resultats i
IfMo - Badia CM
Alayor - Poblen*»

Porlmany - Code Poguera..
SOLLER - Sonta Poma

Manacor

Caía D'Or
Aloyar
Sonto Pomo

Isleño

Hospitalet
BodfaCM

PortoCrijto
Arenal
P.Sta.Eulaia
Poblem«

SOUER
Felanitx

....3-O
....0-O
.... 1-3
.... 2-1
....1-1

J

12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13

classificació

Magonova-Ju ve - Arenal
Cala D'Or-P. Sta. Eulàlia..
Porto Cristo - Hospitalet . .

• • • • F M

2 1 32 12
•3 2 24 12
2 4 24 17

1 17 6
3 18 16
4 14 13
5 21 21
4 15 11
4 16 19
5 13 17
5 20 16
5 19 21
6 19 22
S 15 24
6 12 15
7 15 21
5 9 18

3 7 15 22
2 6 18 25
3 3 7 18 26

•2-0
2-1
3-0
0-2
1-1

_MM_
20 +10
19 +5
16 +2
15 +1
15 +3
14 +2
14
13 +1
13 -fi
13 -fi
12
12 -2
12 -2
12
11 -1
10 -2
10 -4
9 -5
9 -5
9 -5

PEZ f
COMUNICAASUSCLffiNTESY
AMIGOS QUE PERMANECERA
ABffiRTOTODOELD^íVffiRNO.

LABORABLESA PAR TIR DELAS
21,30HORAS.

DOMmGOS YFESTIVOSA
PARTIR DELAS17HORAS.

VIDEO CUPS - POOL BILLAR - FUTBOUN
TEL:633787

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

Restaurante

ESPARDENYERUL
COLOM

Nou surtit de sabates
d'hivern per a tots

C/.Paloun'14

Jaime Fons
REPARACIONyVENTA
PLANCHAyPINTURA
SERVICIODEGRUA

PoetisaFranáscaAlcover,s/n. TeI. 630235-SOLLER

RESTAURANT SA COVA
MENU ECX)NOMIC; DIFERENT CADA DIA

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

VESPRESAPARTIRDELES WOOh.
TOTS'HIVERN

TANCAT ELS DIMECRES
Te/efono639189C/. FelipeBauzó, 3-Deia(Mo//orcal

. PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lktna, 7- Teléfono 63 0 J 32

SantJaume, 7- Telofono63 1286
FABRICA: llleta, 48-Ca'n Tabalet- TeI. 63O65 Ì

RESTAURANTE
SA FRONTERA

Comunica a sus clientes y amigos,

que permanecerá cerrado por

vacacionesdesdeel 1 de

Diciembre, hasta el 3 de Enero,

ambos inclusive.

Carretera de Deià, s/n.
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FutbollllDMsió FufbolJuvenil

Sa glosa den Tomeuet
Bruixeries..

ElSóHerm'agradà
sobre tot en davantera
quejugàdeprimera
però, no pogué guanyar!

Això pareix una bruixeria
sa piiota no volgué entrar
quanarribas'horademarcar
asaditxosaporteria

Sijugamd'aquesta manera
segur que hi arribarà
es poder llocs escalà
i deixard'anar a darrera

Si voleu eixecar sa moral
diumenge heu de puntuar
i tothom vos ho agrairà
si ho aconseguiu dins s'Arenal

FutbolllRegional

Campanet, 0 - Port de Sóller. 1

Decidió el gol de Català
M.A.Feijóo

Campanet: Comas,
Mestre, Horrach, Amen-
gual, Vateaneras, Mir, Vi-
ves, fTerresa), Gost, Capó
(Reines), Horrach Il y Mas.

Port de Sóller: Reynés,
VkJaI, Guery, Rosselló, Javi
(Manrique); Adrover, GaKn-
do, Català, Atienza, Lozano
(Serra)yCastatio.

Arbitro: Sr. Parets Ca-
ñas, regular, no atreviéndo-
se a señalar un penalty a
Castaido, que fue derriba-
do dentro del àrea. Y al
mismo jugador Ie anuló un
gol una vez que el balón se
encontraba dentro de ta
porteria. Mostro dos cartu-
iinas amarillas, una a VaI-
caneras del Campanet y
otra a Català por parte visi-
tante.

Gol:Minuto20(0-1).Fal-
ta que saca Català por afto,
marcando el único gol del
encuentro.

Comentario: En esta
ocasión sí, haciéndonos ol-
vidar los dos últimos en-
cuentros de juego discreto,
los muchachos del Port
demostraron que cuando
quisieren saber jugar con
ganas y calidad, actuando
de forma ordenada y muy

discipHnados y seguros en
todas sus líneas a pesar de
las lesiones de Javi y Loza-
no en el transcurso del en-
cuentro, donde aparte del
gol y de otro anulado se
crearon dos o tres ocask>
nes claras para marcar,
además de dominar clara-
menteahcontrario.

También tenemos que
decir que fue muy bueno el
ptenteamiento por parte de
Parra, que con esta victoria,
deja Ia dirección técnica del
equipo por causas profe-
sbnales; ya que ha sido
destinado a Madrid, ha-
ciéndose cargo del equipo
Juan Socias que comenza-
rá los entrenamientos el
martes (en este caso el pa-
sado) y dirigirá el próximo
encuentro, y al cual Ie de-
seamos, desde estas pági-
nas, toda clase de suerte.

Por cierto y sobre Ia
marcha de Parra tenemos
que decir que se celebrará
una cena en Ca'n Llorenç,
junto a directivos y jugado-
res del Club, esta misma
noche en Ia que a más de
uno sentirá su marcha.

Para el domingo se re-
cibe Ia visita del Alcudia y
el encuentro dará comienzo
a las 15,15 horas. Es de
esperar que Socias debute
conuntriunfo.

Estamos seguros que
los muchachos no Ie de-
fraudarán.

FutbolJuvenil

SesSaiines,2-
PortdeSolter,2

Proezaante
ellíder

M.A.Feijóo

Ses Salines: Pintado, More-
no, Serra, Oviedo, Otíver, Fer-
nández, Contestí, Bonet, Rosse-
llo,SalomyBemardo.

Port de SóUer: CoII, Oliver
(Bestard),Piza, Vázquez (Barcer-
ló), Bort, Pardo, Galindo, Raja,
Jaime (Ruiz), Torrens y Daza
(Ferrer).

Arbitro: Sr. Cruz Gonzátez,
regular y casero, el penalty a fa-
vor de fos locates fue muy dudo-
so.

Goles: Contestí y Rosselló
por parte local y por parte visi-
tante los dos los marcó Raja.

Comentario: Buen encuentro
el realizado por los visitantes,
que de haberles acompañado
un poco Ia suerte habrían con-
seguido los dos puntps. Pues se
jugó bien desde los primeros
compases del encuentro y prue-
ba de ello es que se adelantaron
en el marcador, para al final de Ia
primera parte irse con el (1-1). En
Ia reanudación siguió Ia misma
tónica del encuentro con Ia du-
reza por parte local que el cole-
giado de tumo no pudo o quiso
cortar. En resumen muy buen
encuentro el disputado por parte
de los del Port que plantaron ca-
ra al mismo líder que además no
ha perdido ningún encuentro.

Para el domingo a las 10,30
h. recibirán a el S'Horta y de-
seamos que todos tengan una
actuación tan brillante como el
úttimoencuentro.

La Tercera, resum
deIajomada

Llosetense,
noucuer

S'han jugat tretze partits, el
que representa vint-i-sis punts i
s'ha arribat al primer terç de Ia
lliga.

Per Ia part de datt Ia cosa
está més que clara, el Manacor
va embalat, Ia lluita está en sa-
ber el que podrá ocupar el se-
gon Hoc d'entre els quatre o
cinc amb les mateixes possibili-
tats.

La cua està més igualada i
complicada -malgrat encara
queda moKa Higa- les espero-
netjades per fugir de Ia zona de
descens seran Ia tónica general
en els partits que estiguin
implicats els equips de Ia part
baixa de Ia taula classificatòria.

El Manacor guanyador amb
claretat a Lbseta (1-3) ha enviat
a l'equip d'En Daniel a Ia cua de
Ia classificació (recordem que
aquest equip, al principi de Ia
lliga va anar algunas jornades el
primer). El Cardessar que perdé
a casa enfront del Ferreries
(0-2) s'ha colocat amb 4 nega-
tius. Empataren a casa Felanitx
iSóUer.

Pareix que Ia recuperació de
Maganova i Pobtense és un fet,
els de Sa Pobla, empataren al
diftcil camp de l'Alalor i els dei-
xebles d'En Pere Got guanya-
renal'Arenalper2^).

Manacor amb 33 gds és
l'equip més gotejador. el Car-
dessar amb 9 és el que n'ha
marcatmenys.

Alaior és l'equip que ha en-
caixat menys gds 6. El Uoseta
és el que ha vist més vegades
foradada Ia seva porteria, 26.

Individualment els màxims
realitzadors són en Mut (Fela-
nitx) i Femenias (Manacor) que
han marcat 10 gols cadascun
d'ells.

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

MANACOR-ALAIOR. La for-
talesa defensiva dels de Alaior
poden crear problemes al Ma-
nacor. S'enfronten Ia millor de-
fensa a Ia millor davantera.

ARENAL-SOLLER. Si el
Sóller repeteix el joc que va
desplegar el segon temps da-
vant el Santa Ponça no pot ve-
nir mai de buit del camp de
l'Arenal.

Poblenc,5-C.F.Soller,0

Unaaltragoletjada!
Joan-Antoni

Alineació: Antoni, Celià,
Sacares, Bemat, Joan-An-
toni, Domingo, Atienza,
Bujosa, Carmelo, López i
Raja. (Comino, Bemat, Ji-
ménez i Vencens).

Gds: Minut 55, 1X), Ro-
dríguez. Minut 65, 2 ,̂ Capó.
Minut 72, 3A Mulet de pe-
nal. Minut 75, 4O, Rodríguez.
Minut 90, 50, Rodríguez de
penal.

Comentari: El Sóller en-
caixà una forta gdetjada da-
vant un potent Poblenc.

EIs visitants controlaren
mott bé els seus adversaris
Ia primera part, amb unes
marcades molt serioses a Ia
zona defensiva i mitja, per el
que es va arribat en el des-
cans amb empat a 0 gds. El
segon temps els locals es si-
tuaren millor.damunt el te-
rreny, i a conseqüència del
primer gd del " Poblenc
n'Atienza va veure, per pro-
testar a l'àrbitre, Ia segona
tarja groga, que Ii va signifi-

FutbolAleví

car haver d'abandonar el
camp, després hi va haver el
desgavell per part dels sdle-
rics, que no en donaren una
de dreta fins en el final del
partit. Hem de destacar l'ac-
tuació del fill del sdleric Xis-
quet Rodríguez, que er el
que es veu és un bon gdet-
jador. Marcà tres gols i pa-
reix ser que s'afigura com
una futura promesa del Fut-
bol Balear, cosa que ens
alegramdt.

Novasortida

El C.F. Sdler s'enfrontarà
. a n'el Sallista d'Inca el pro-
per diumenge. EIs sdlerics
poden començar a sortir
d'aquesta situació que es
troben en Ia classificació si
passat demà aconsegueixen
Ia victòria. El poden fer si es
centren, per el motiu de que
els rivals no són més bons
que els nostres jugadors,
per tant a veure si vosani-
meu i vos oblidau dels resul-
tats adversos i assdiu els
positiusdinslnca.

•
.

Sollerense, 7 - Sallista, 0
Joan-Antoni

Alineació: Caldentey, T.
Ensenat, Mayol, M. Ense-
nat, Padilla, Puig, Martí-
nez, Rodríguez, Valcane-
ras, Casas I Carbó (Ros,
CapóiJuárez)

Gds: Minut 15, 1O, VaI-
caneras. Minut 18, 2O, Car-
bó. Minut 24, 3A Martínez.
Minut 32, 4£, Ros. Minut 34,
&0, Valcaneras. Minut 41,

Petanca

frO, Carbó. Minut 58, 7-
Valcaneras.

Comentari: Neta superio-
ritat del "Sdterense" que
s'imposà en tot moment a
n'elseuoponent.

El joc desplegat per es
nens de n'Andreu Pons fou
espectacular, resddent una
jugada darrera l'attra, acon-
seguint d'aquesta manera
una nova gdetjada. Desta-
caren en Martínez, en Val-
caneras i en Rafel Capó.

C.P.Uniode3a,lider
El més destacat de Ia

jomada ha estat Ia victòria
del C.P. Unió de Sóller, en-
front del segon classificat i
imbatut, fins a les hores, Bi-
nissalem.

EIs unionistes encapça-
len Ia dassificació en solitari
i amb dos punts de avan-
tatge damunt el segon clas-

sificat del grup A de Terce-
ra.

A Preferent el C.P. Sóller
guanyà al cuer UETAM 8-1.
A segona, grup B, perderen
els dos equips sdlerics. EIs
resuttats varen ésser: A.
Son Flor, 7 - C.P. Sdler, 2;
C. Mezquida, 5 - Belles Pis-
tes,4.

SOFIA
PIEL^ REGALOS

Tenemos abierto nuevamente todos los días de
13 h. a 19 h. de Ia tarde, incluido sábados.

Prendasde piel señorasycaballeros, precios
asequibles.

Regalosyobjetosdedecoraciónnacionalesyde
importación.

CALIDADYBUEN GUSTO.
T

sofía
î

~*L «:̂.
^ • Hi'OTCL

OENfROX

,UL
-1Dt

C UARINt

\\c

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

PELUQUERIACANINA
VISITEN0S EN CALLE VIVES s/n.
(FRENTE PZA. MERCADO)

Ca9n
BM

FERRETERA
Armería

Luna, 12
Tel.630447

SOLLER
(Mallorca)

AntonlaSeguí
DepUación-Pedicura
Manicura-Masajes

Tel.632891
Cl. San Bartolomé, n'6

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes — Televisión y Video

Instalación de Antenas
JuntoHotelEIGuía. TeI. 633919-SOLLER

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

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

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

fferna/mm
JJ DROGUERÍA

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

PARAFACHADAS1

INDUSTFoAS,
DECXDRAOON Y MARNAS

Mh •ProcoIor

PAPELESPlNTADOS,
MOQUETAS,COLAS,

PINCELERIA,INSECTICIDAS,
ARTOJLOSLIMPŒZA,

PRCüUaOSPARAPISCINAS,
ARTICUOSPARAARTISTA,

PALOU,22

TELEFONO 633842
SOLLER(Maflofca|
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Bàsquet Ciclisme

JuvenilMasculí

Juv. Mariana, 73
GesaAlcudia,63

Jota

JL Mariana Jaume (2),
Atfaro(21), Malnzer(12),
Rodelas(13), Orver(16), Fus-
ter(2), Cokxn(2), Morell(5),
Aguitó, Gonzatez, Garrido,
Serra.

19 tirs lliures de 46
intents.

3triptesde8intents.
22 tirs de dos de 52

intents.
21 personals en contra.

EliminatMainzar.

Gesa Mcúdia San-
chez(4), Andreu(9), Crfre(8),
Reina(2), Pons ll(2),
Lopez(18), Moreno(20), Nico-
lau,Martorell.

10 tirs lliures de 26
intents.

33 personate. Eliminats:
López, Pons, Reina i Cifre.

InfantilMasculí

PartitderivaHtat

J.MarianaA,74.
J.MarianaB,37.

J. Mariana A Estaras(8),
Gil(5), Sanchez(5), Ortiz(2),
AIK6), Serrano(13), Mar-
ques(6), García, Andreu(14),
Perello(4), Pastor(6), Rode-
nas(5). 2 Triples. 9 tirs lliures
de38.

J.Mariana: Arbona(2),
Castanyer(14), Cobos(10),
Morell(2), Lorente (1), Quirós,
Rullàn, Sampol(4), Vidal(2),
Nadal, Oliver(2), Vicente. 1
Triple. 8 Tirs lliures de 33.
Eliminats: SampoHArbona.

Attresresuttats:

Sentor Femení: J. Mariana,
74-Marratxi,47

Juvenil Femení: Brisas, 64 -
J. Mariana, 43.

Mini Bàsquet: Bunyote, 18 -
J.MarianaJ7.

Futbolinfantil

C.F. Sóller, 4-Can Rodó-Sta. Eulàlia, 1

JoanAntom

Alineació: AJcover, Pomar,
Ensenat, March, Pedrero,
Rodriguez, Arbona, Sanmar-
tin, Fontanet, Castaner, MoH-
no (Castillo i Moragues).

GoIs: Minut 1, 1̂ ), Sanmartin
de penatö. Minut 21, 2-0, gran
jugada, amb asistència de Fon-
tanet a Castaner engaltant
aquest darrer un bon tir. Minut
43 )̂, n'Arbona remata ta treta
de una tarta. Minut 62, 3-1,

Melenas de tir dins l'àrea escur-
ça distàncies. Minut 75, 4-1,
Fontanetdepenatti.

Comentari: Victoria justa del
Sóller enfront d'un rival que
sempre donà Ia cara. L'encontre
va ésser dominat per l'equip de
casa creant jugades de molt de
mèrit, especialment Ia del segon
gol. El Sóller dugué l'iniciativa en
el joc, si bé els visitants es mos-
traren agressius. Hem de desta-
car a tot l'equip emperó en
especial a n'en Fontanet, a n'en
Castaner,ian'enMoNno.

CHAPA Y PESTTURA

TONI GUASP
C/.Cuadrodo,6

Telefono 63 34 92 - SOLLER

^stmonf
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Nombrosa assistència
i destacada participació
femenina a Ia "Tretzena
BaixadaaSóller"

Joan

Exit organitzatiu i de participació en aquesta Tretzena
Baixada a Sóller organitzada en record i honenatge de
l'amo en Pere-Joan Llabrés Bemat, "Es Padrinet de
VaHdemosa",E.P.R.

A les vuit del matí, des de Ia Raça de Ia Constitució, par-
tien tres camtons, furgonetes i cotxes cap a Valldemossa, a
més dels nombrosos aficionats que Ja havien sortit cap allà
en bicicleta, per prendre part a l'homenatge i posteriorment
participar en aquesta "Clàssica", Ia més antiga del Calendari
Illenc.

'Entre els cicloturistes assistents es trobava una repre-
sentació dels Escolars sollerics, Ia majoria d'atJetes del Club
d'AtJetisme "Hermes-Círculo Sollerense", i com no tots els
ciclistes i cicloturistes sollerics. A destacar que en aquesta
edició hi varen prendre part un total de dotze atiotes.

Després a Valldemossa s'hi afegirien representants de Ia
S.D.C. Manacorense, entre ells l'ex-campió mundial Miquel
Mas, representants del C.C. Maganova, del C.C. Sprint, del
C.C. Caimari, del C.C. Binissalem, del C.C. Torrens i del C.C.
Santa Maria. Després de l'emotiu homenatge, i d'haver tallet,
el President de Ia Federació Territorial Balear de Ciclisme, Ia
cinta de sortida, els vuitanta-dos inscrits començarien a
pedalar cap a Deià, entre música, ambient, comentaris, acu-
dits... D'aquí, i sense cap incident, es seguriia cap a Sóller, a
on davant Son Angelats es faria el primer reagrupament
esperant els primers als més ressagats.

Durant Ia baixada es va comptar amb servei permanent
de mecànics, amb el recolzament de Ia Policia de Trànsit, Ia
Creu Roja de Sóller (amb tes seves ambulàncies), els radioa-
ficionats de ta U.R.E.-SóHer, els Amics del C.C. "Defensora
Sollerense" i els vehides de Transports Caterina Sastre,
Aigua Font des Teix i Uúcia OKver de Can Roc, a més de
nombrosos seguidors i aficionats que varen coUaborar amb
l'organització.

Dins Sóller es va contar a més amb el recolzament de Ia
GuàrcfeCiviliPoiiciaMunictpal.

Des de Son Angelats els participants varen baixar cap en
el Port de Solter, seguint d'aqd cap a ta Ptertja d'en Repic, a
on foren convidats a una bona berenada a ta Discoteca El
Patio, tancant-se l'interessant matinal esportiva amb el lliu
rament dels diplomes acreditatius d'haver fet el recorregut
dins el temps reglamentari, per part dels Regidors de l'Ajun-
tament de Solter Uúcia Oliver i Miquel Puig.

PESCADOS
LA CONCHA

Horario:
De9a13h.-Del7,30a20h.

Sábados tarde abierto

C/.dolaMor,s/n

Transports
C.SASTRE

GasHrilpercalefacción
adonlcili

TeI. 633049 / 630387

PLACERy
REW]AMIENTO

"Pere-Joan Llabrés Bernat era un home extraordinari,
un ciutadà que sempre feia el bé, una persona a Ia
que sempre recordarem. Club Ciclista "Defensora
Sollerense. 26 de Novembre de 1989".

Més d'un centenar de persones
a l'homenatge pòstum a
Pere-Joan Llabrés i Bernat

Joan

Amb aquestes paraules,
gravades a Ia placa comme-
morativa que posteriorment
fou lliurada a Ia vidua de l'ino-
blidable bon amic Pere-Joan
Uabrés i Bemat, E.P.R., el
nostre Director, Jaume Casas-
novas, començava el breu i
emotiu pariament en memòria
del "Padrinet de Valldemos-
sa", davant una concurrència
de pro d'un centenar i mig de
persones, que es varen con-
gregar a l'acte, organitzat pel
Club Cliclista "Defensora Solte-
rense".

Les llàgrimes no varen tar-
dar a fer acte de presència
entre Ia majoria dels assis-
tents... LJàgrimes de tristeza,
llàgrimes d'agraïment, llàgri-
mes -inclús invisibtes- en mol-
ta gent de Ia que ens acom-
panyava a l'homenatge pòs-
tum a n'aquest home senzill, a
n'aquest home bó, a n'aquest
home profundamentbó.

Si plorar no és cap vergon-
ya! Hi ha mofta gent -no
només a Sóller- que plora Ia

mort d'aquest home al que
tothom estimava i respectava, i
al que els ciclistes i cicloturis-
tes sollerics Ii varen voler rendir
aquest darrer homenatge.

Entre els assistents, a més
de Ia Directiva de l'Entitat
organitzadora, es trobava el
President de Ia Federació Terri-
torial Balear de Ciclisme, Anto-
ni Vallori, l'ex-campió mundial
de Mig Fons Darrera Moto
Miquel Mas, i els Regidors de
l'Ajuntament de Sóller Llúcia
diveriMiquelPuig.

Acabades tes sentides
paraules -mal més ben
emprada aquesta expressió-
de l'amic Casasnovas, el Pre-
sident de Ia Federació Territo-
rial Balear de Cicliste va lliurar
uns diplomes als fills i familiars
de l'amo en Pere, entre els
aplaudiments del tots els
assistents.

L'acte es va tancar amb el
lliurament d'una artística placa
conmemorativa de mans d'en
Jaume OUver Sastre, President
del Club Ciclista "Defensora
Sollerense", a na Maria Joy
Timoner, vidua de l'homenat-
jat.

Unmatícomplet
Joan-Toni

Abans de Ia sortida ens vàrem emocionar per les paraules
que va dedicar el nostre director, Jaume Casasnovas, als fami-
liars d'en Pere Uabrés, "El Padrinet de Valldemossa", E.P.R.,
queentreattrescosesvadir:

"En /toc de donar-vos e/ condol vos ting que donar l'enho-
rabona, per haver tingut to sort de viure durant tants d'anys
ambaquesthometanextraordinari, estimatpertothom..."

Un cop acabat el curt i emotiu pariament, i després
d'haver tallat Ia cinta de sortida el President de Ia Federació
de Ciclisme, l'amic Joan Oliver ens va dir: "Senyors Ia carretera
és vostra", i Ja som partits... nins, joves i grans gaudiren d'una
passetjada meraveltosa recorrent aquest paisatge tan agra-
dable, devegadestanpocapreciatpernottrosmateixos.

Per un moment ens sentirem corredos de bicideta... una
experienciaques'haderepetirmésespessesvegades.

VuII destacar l'exceUent organrtzactó dels respmsabtes
del responsabtes del Club Ciclista "Defensora SoHerense' que
uncopmésdemostrarensat^ffermottnélescoses. j ;•

x*v,c,oBaCJB LANOA
— garaje————

J. COLO
TALLER MECÁNICO,

NUEVOS HAT UNO

.....

Uno453P.
Uno603P
UnoSX.....
UnoTurbo
UnoSélecta
RegataMare ,
RegatalOOIERmiera,
FiatTipo

002.820
187.690
363.250
651.000
486.940
552.610
971.060
514.870

CromaDuermilla 3.084.270

VEmCULOS OCASKMi
Seat 127 Fura y Vlsa GT
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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.63.28.73.

COMPRAM MOBLES i
quateevol altra cosa rústi-
ca o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats
Antoni de Sa Coma (Jero-
ni Bisbal). Carrer del
Vicari Pastor, 8. Teléfonos
63.08.65i63.07.68.

DE PARTICULAR A PAR-
TICULAR. Se vende
Apartamento Duplex,
interiores complementa-
mente nuevos. Puerto de
SóUer. TeI. 63.28.79. Pre-
cio:8miUones.

SE VENDE habitación de
matrimonio completa.
taformes:63.13.48.

SE BUSCA, SEÑORA O
MATRTMONKD para cui-
dar anciano en el Puerto
de SóUer en régimen
interno. TeI. 23.00.33 ó
45.89.83.

SE DONAN CLASSES DE
REPAS fins a cuart d'EGB.
2000 Pessetes mes. Telé-

fon. 63.01.72. Telefonar
a partir de les 9 del ves-
pre.

SE VENDE UN PKO de 2
habitaciones. Teléfono
63.30.38.

SE DAN CLASES de
mecanografía y se pasan
trabajos a máquina.
Razón: Teléfono 63.24.21.
Apartamentos Neptuno,
PuertodeSóUer.

SE DAN clases de E.G.B.
y lengua casteUana.
Razón: teléfono 63.24.21.
Apartamentos Neptuno,
PuertodeSóUer.

SE ALQUOxA tienda en el
Puerto de SóUer. Teléfono
63.09.98.

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

COMPRARLA pequeño
piso, estudio o altiUo con-
vertible en vivienda.
Pasar ofertas por escrito
al Apartado 10090 de
Pataa.

SE VENDE una balanza
electrónica, una vitrina
mostrador y varias cáma-
ras. Teléfono 63.01.17,
horas despacho o al
63.26.93de21a23.

Ciclisme

Marxa Cicloturisme d'acomiadament
a l'amo en Pere de Valldemossa

Jaume Casasnovas

La XIIIa. Baixada de Vall-
demossa a Sóller fou dedica-
da a l'amo en "Pedro de Vall-
demossa", conegut per tots, i
moft especiaknent pels ciclis-
tes de Solter, pel nom de "Es
Padrinef.

El C.C. ttefensora SoHe-
rense" Ii volgué donar el darrer
adéu just davant el seu Res-
taurant, a on tantes vegades
ens va veure sortir per
emprendre aquesta marxa,
que el diumenge, amb molta
tristor, H vàrem dedicar a ell,

amb unes senziltes paraules
del portaveu del Club, en les
que va destacar totes tes
grans virtuts d'aquesta per-
sona que sempre va fer el bé,
que sempre va estar devora
els necessitats, que sempre
tingué un somriure per
tothom, i un llarg. etc... que
seria imposible dir amb tan
pocoespai.

El Qub Ciclista "Defensora
Solterense" i tots els partici-
pants volgueren testimoniar a
ta vkJua i famflia ta seva esti-
ma, amb el lliurament d'una
pteca mdt senzilte, emperó
mottsigntf)cativa.

S33456

-Un ciutadà que habrtualment utilitza l'aparcament
públic de Ia Gran Via, ens fa saber el següent: "Con-
vendría que Ia Brigada d'Obres s'hi entretengués unes
hores. EIs dies de 0uja, allò és TOT UN BASSIOT. No
s'hi pot aparcar. Es impossibte". Si tot fos tant bó
d'arregter...

-Hem rebut una queixa d'un resident del Carrer de
sa Mar, que va assitir al ple del Ajuntament del passat
17: "Sembla increïble que en un ple amb tanta expec-
tació, un cop més no funcionàs Ia megafonia. Això és
un clar despreci als asistents, al poble. Per morts, es
pot establi un paràmetre de com funcionen els alta-
veus i com funcionen les Cases de Ia VlIa". Uuuui,
dinamitaaa!

MoltapaUaibocbessó

EsPogès

El Notari podria fer "rapels" a l'Ajuntament

Es pensa que dur al PIe una moció per soUicitar al
Sr. Notari que estudiï te possibilitat de fer una tarifa
especial per a "LA CASA GRANDE".

Tot es tractaria ^Jiu te proposta- de mirar si es
poden fer els típics "RAPELS", com a les empreses,
emperò amb el següent sistema: De cada 5 vegades
que hagués d'anar a aixecar acta per expedients
desaparescuts, Ia propera, te que faria 6, no costaria
res.

Es segur que el Notari guanyaria dobters, ja que
l'envien a demanar cada dos per tres per aixecar actes
dedesaparicions.

Quina vergonya que és aixó! Feim riure per tot
arreu.

Sembtamerrtfctaque: •

-Desapareixin quasi tots els expedients importants
de l'Ajuntament, i no "rueden cabezas*.

-El dissabte passat davant l'Ajuntament hi hagués
el cotxe d'un dels caps de te Policia Municipal
(PM-1754-AM, Fort Escort), no tan sote en dobte «a,
sinó que endemés en diagonal, quasi enmig del carrer.
CaI dir que te va anar a pagar, però jo pens que...
EnhorabonaalP.M.queelsevacarregar.

-Divendres passat el Batlle no pogué posar Ia seva
moto en marxa. El dissabte el matí vingué amb Ia seva
furgoneta a cercar-lte i demanà a un de Ia premsa per
ajudar-K a posar-la damunt el camió. El momento en
que l'empeniyen el "periodista" digué quatre paraules
màgiques i el motoret es va posar en marxa. VISCA LA
PREMSAI va dir en Toniet plorant d'alegria. I que voteu,
éscomunaLtot.

-Es comença una recollida de dobters per donar a
l'Ajuntament perquè canviïn el paer de te paret del saló
d'Actes. De moment han solucionat el probtema dels
micròfons a Ia SaIa dels Rens. Ara almenys se sent el
quediuen.

VouPopular

Quina opinió Ii mereixen els polítics sollerícs?
Francesc RADO CAR-

DEU- Mestre d'autoescota.
-Hi ha un poc de tot. N'hi

ha de més i de menys
honests. La majoria quan
entren, intenten fer los coses
bé i després fan el que poden.

Antònia SAMPOL
GARAU. Dependenta de
comerç.

-No puc tenir cap opinió, ja
que no estic interessada cen
el món de Ia polftica; se moft
poques coses de tot aixó.

Rosa BERNAT MORA-
GUES.Estudiant

-Diven que volen fer mol-
tes coses, però no fan res. Per
exemple: en lloc de fer un Port
Esportiu, per què no fan un
Poliesportiu?, això és el que
ensfafafta.

Francesc Xavier ARBO-
NAMAS.Mariner.

-N'hi ha de dos tipus: uns
que realment van en bona
voluntat a fer coses bones pel
poble i uns aftres que només

van a guanyar punts per a ells
(van a afavorir els seus inte-
ressos personals mitjançant Ia
polftica).

Marbres i 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. Victòria / / deMaig, 48-SOLLER

Veu
de Sófler

Cada divendres,
tota Ia informació de Ia

comarca sollerica

Subscripcions:

Telf.633456

altamar
discoteca

TODOS LOS DOMINGOS
Y FESTIVOS

Grondes Golas
Juuenil6S CON LOS

ULTIMOS
VIDEO-CLIPS
DEL MOMENTO

A partir de las 17 horas

No (alteis randes premios
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Obrespartículars

Divendres passat dia 24 es celebrà un altre PIe
extraordinari de l'ajuntament de Sóller per tractar
l'adjudicació de llicències d'obres particulars. Es
tracta de Ia primera vegada que aquestes llicències
tes atorga el PIe enlloc de Ia Comissió de Govem.
En total eren nou les llicències sol.licitades, més
dos pemiisos d'obertura d'establiments. Tres de

les sol.licituds foren retirades de l'ordre del dia, i
una quarta fou denegada.

En vàries ocasions, regidors de l'oposició (CDS,
G.I., PSM, i PSOE) es mostraren preocupats per Ia
lentitut en que es tramiten els expedients d'obres.
El portaveu del PSM explicà que algunes obres ja
estan acabadesquan l'ajuntamentctónael permís.

El PSOE sol.licità Ia denegació temporal de

M.l.

Les dues obres més po-
lèmiques foren les situades a
les urbanitzacions de Muleta i
de Sa Talaia. Referent a elles
el Grup Municipal Socialista
va presentar dues propostes
perquè es denegassin tem-
poralment les llicències fins
que no es posin en condicions
tots els serveis i Ia infraestruc-
tura d'aquestes urbanitza-
cions, com són ara l'enllume-
nat públic, el clavegueram,
l'aigüa potable... També pro-
posaven els socialistes, que
es donàs públic coneixement
d'aquest acord i que es co-
municàs als promotors de
Sólter que sols es donarien lli-
cències a aquelles urbanitza-
cions que tenguessin acaba-
da Ia infraestructura.

Es retiren dos expedients

En línies generals tots els
grups municipals, excepte el
P.P., que no va pronunciar-se,
es manifestaren d'acord amb
Ia filosofia de Ia proposta; no
obstant a petició de Ia batlia,
es va acordar retirar de l'ordre

El Consistori està disposat a obNgar als promotors d'urbanitzacions a
complir els compromisos adquirits amb l'Ajuntament

del dia aquests dos expe-
dients, per demanar un com-
plet informe jurídic sobre Ia
viabilitat d'aquesta proposta i
evitar el risc de pagament
d'indemnitzacions als sol.lici-

tants particulars de les llicèn-
ciesd'obres.

El fonament jurídic de Ia
proposta presentada pels so-
cialistes es basa en varis
contractes privats que l'Ajun-

tament, l'any 1.980, va signar
amb promotors de diverses
urbanitzacions per legalit-
zar-les, a canvi de completar
Ia infraestructura de Ia que
n'estaven mancades. A una
de les clàusules d'aquests
contractes es feia constar que
l'Ajuntament podria denegar
l'atorgament de llicències
d'obres en cas de que els ur-
banitzadors no complissin Ia
seva part del compromís.

Fonts del Partit Socialista
han manifestat a Ia nostra re-
dacció que fobjectiu de Ia se-
va proposta es Ia de forçar
que les actuals urbanitzacions
de Sóller siguin posades en
condicions amb allò referent a
Ia infraestructura abans de
que l'Ajuntament es vegi obli-
gat obligat a recepcionar-les \
a haver d'assumir el cost
d'aquella. També ens han
manifestat que Ia seva inten-
ció és obligar a que els pro-
motors assumeixin aquests
costs.

El PSM, pel seu costat,
sol.licità que es remetés als
serveis tècnics un dels projec-
tes perquè redactin un infor-
me complet sobre Ia seva via-
bilitat.

Recollida de bolets: Aquests són els participants en el curset
de Bolets de l'any 1988. Aquest diumenge passat també més
de 50 persones anaren a cercar bolets per les muntanyes d'Es-
corca. Encara que no veren cap esclata-sang, trobaren moltes
artres espècies comestibles que serviren per fer una bona de-

gustació.
Dirigits per J. Siquier i C. Constantino, classificaren els bo-

lets recollits i llavors separaren els que havíen d'esser cuinats
dels que no eren bons. Trobaren gran quantitat de "Cama-seca
de càrritx" que saciaren a tots els boletaries.

BOBINATGES PEDRO
BOBlNAJE Y REPARACIONES DE

MOTORES ELECTRICOS Y
MAQUINAS HERRAMIENTAS
C/. Victoria Ì1 maig, SO-A - TeI. 63237Ì

Hormigoneras - Bombas de agua - Cepilladoras - Taladradoras - Alterna-
dores - Sierras - Elevadores - Extractores - Comprensores - Reductores -
Cortadores1 Picadoras - Esmerile4, etc.

BRASIL
REPORTAJES,FOTOS
ESTUDIO,MATEWAL

PARAAFICIONADOS, etc.
Romaguera, 23-B

Tel.632947-SOLLER

Deià

Havia desaparegut de l'Ajuntament

Comparegué a cal notari
un expedient urbanístic

Redacció

Aquest mes de desem-
bre acabava el plaç per rati-
ficar l'acord de ple pres fa
mesos sobre les modifica-
cions puntuals del Ra Gene-
ral d'Ordenació Urbana de
Sóller.

Per aquest motiu, el bat-
Ie Antoni Artx>na i el presi-
dent de Ia comissió d'urba-
nisme Antoni Vallcaneras
soUicrtaren al negociat co-
rresponent l'expedient que
tractava aquest tema urba-

nístic, però els funcionaris no
saberen on es trobaven els
papers. Després de cer-
car-los, el batle sol.licità Ia
presència del notari que ai-
xecà acta del fet. Eren més
de les dues del capvespre.

Devers les set, el notari
telefonà a Antoni Vallcane-
ras per comunicar-li que
l'expedient havia aparegut
en el seu despatx. A causa
d'aquest incident, tots els
grups polítics municipals
han exigit al batle que acla-
reixi els fets i apliqui les me-
sures cofrectoresadients.

Justícia

Convocada Ia plaça de
Jutge de Pau de Sóller

p.p.
TaI com indicàvem en l'edi-

ció anterior, el proper 28 de de-
sembre serà Ia data fixada en Ia
que el Jutjat de Districte de
Sóller serà transformat en sim-
ple Jutjat de Pau. Això compor-
ta Ia pèrdua de gran part de les
competències que fins ara tenia
assignades el nostre jutjat, i Ia
transferència de tota Ia docu-
mentació als Jutjats de Ciutat,
excepte el Registre Civil.

Com a comptement de Ia re-
forma, l'Ajuntament nomenarà
pròximament el nou Jutge de
Pau, que passarà a regir les
poques funcions del transfor-
mat jutjat. El nomenament es
realitzarà per acord de PIe del

Ajuntament

Consistori, d'entre els aspirants
a cobrir Ia plaça de Jutge i del
seu substitut al llarg del prò-
xims guafreanys.

Aspirants

Per aquest motiu, Ia Batlia
ha emès un decret convocant
als aspirants a presentar Ia
sd.licitud corresponent a les
oficines de les Cases de Ia ViIa
abans del proper dia 5 de de-
sembre. El salari del Jutge de
Pau ascendeix a 300.000 pes-
setes cada any. Poden accedir
al càrrec qualsevol persona de
nacionalitat espanyola, major
d'edat, sense que quedi gaire
clar si cal estar en possessió
de qualque titolació università-
ria.

Quasi cent mil pessetes
costà el dinar del túnel

Redacció

El dinar que l'Ajuntament
oferí al restaurant Ca n'Aí
als promotors de Ia cons-
trucció del Túnel de Sóller el
passat mes d'abrU costà
92.267 ptes., segons ha
trascendit a Ia premsa
aquesta mateixa setmana.
Recordarà el lector que el
dinar fou organitzat pel Bat-
te, i que hi assistiren pràcti-
cament tots els sectors so-
cials que s'havien manifestat
en favor de Ia construcció
deItúnel.

En el transcurs del dinar
s'havia de presentar el pro-
jecte tècnic definitiu, però
això no fou possible a causa
de Ia vaga del personal de
les línies aèries, segons prò-
pia confessió d'Antoni
Cuart

ExposataIpúbHc

Mesos després, el pro-
jecte fou remés a l'Ajunta-
ment a fi de ser exposat al
públic a efectes de reclama-
cions, i encara avui es pot
consuftar a les dependèn-
cies del negociatd'obres.

Un accidentat roba un camió i desapareix
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Dilluns passat, a les 14'30
un cotxe que passava per
dins el casc urbà de Deià, a
molta velocitat en direcció
cap a Sóller, sortí de Ia carre-
tera i anà a parar baix del
marge, però a Ia part contrà-
ria d'on circulava. El cotxe,
que quedà capgirat un poc
més amunt de l'embotellado-
ra de Ca l'Abat, havia arra-
bassat un senyal de tràfec
que indicava precaució. El fet

és que l'accidentat fugí ràpi-
dament i ningú es podia
explicareIperquè.

RobataPalma

La guàrdia civil es perso-
nà al lloc del succès i prest
ens poguérem assebentar
que Ia persona que conduïa
el vehicle no era el seu pro-
pietari, i que el cotxe havia
estat robat a Palma. Poc
temps després un deianenc
denunciava el robatori del
seu camió, que utilitza pel

transport de llenya i altres
materials.

L'horabaixa es conegué
qui era el propietari del cotxe
robat i accidentat: un ciutadà
de Palma que devers les set
de l'horabaixa amb l'ajuda
d'una grua s'encarregava de
retirar-lo.

L'endemà poguérem sà-
ber que Ia policia de Pollença
havia detingut un "camioner"
per excés de velocitat i que,
a més, conduïa el camió ro-
bat a Deià. El migdia, el pro-
pietari ja l'havia recuperat.




