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Nadal Deià

Quatre carrers comercials estaran
iUuminatsdurantlesfestes

G.M.

L'any passat el carrer de
Bauzà quedà il.luminat amb
nombroses bombetes de
cofrs, disposades en motius
florals. Durant els dies de
Nadal els sollerics veren un
carrer engalanat, que ^eia
festa" ¡ cridava Ia atenció de
tots. Ara els llums ja tornen
estar penjats de banda a
banda de carrer, els comer-
ciants componen els apara-
dors, i prest encendran
l'enllumenat extraordinari.

El carrer de Sa Lluna

EIs comerciants del ca-
rrer de Sa LJuna i també els
de l'Avinguda Jeroni Estades
s'han organitzat seguint
l'exemple del carrer de La
Sèquiad'EnPacó.

Al carrer de Sa LJuna al-
guns comerciants han difós
Ia idea d'il.luminar el carrer
durant les festes de Nadal,
també han sd.licitat pressu-
posts a tes cases que fan

aquestes instal·lacions elèc-
triques, i han demanat col.la-
boració econòmica als veins
de les tendes. Primerament
Ia idea era arribar a posar
llums fins al final del carrer,
passat Can Papa, però enca-
ra no és segur que pugui es-
ser així: La llargària del ca-
rrer, el cost del pressupost i
el fet de que no tots els co-
merciants hagin invertit en
aquest projecte són els in-
convenients més grans. EIs
organitzadors ens han infor-
mat que és segur fins al ca-
rrer de Batach, i si no es
completa Ia il·luminació de
tot el carrer es pensa retor-
nar els diners als comer-
ciants que no tenguin el seu
bocíomat.

Elcarrerd'enSerra

EIs veins del carrer d'en
Serra s'han afegrt a Ia idea, i
també tendràn Ia seva orna-
mentació nadatenca, com a
continuació del carrer de Sa
LJuna.

El carrer d'en Serra és '

des de fa un temps un lloc
transitat a causa de Ia seva
proximitat a Ia plaça i al mer-
cat.

L'Avinguda Jeroni Estades

De Ia Raça al Castellet
també estarà ple de llums de
colorins. Han encomenat el
projecte d'il.luminació i si tot
va bé Ia instal·lació estarà
enllestida una setmana
abansdeNadal.

Aquest carrer comercial
és més curt, i tots els baixos
són tendes, cosa que facilita
les gestions a l'hora de po-
sar-se d'acord i pagar entre
tots les despeses de material
itreball.

El pressupost del carrer
de Sa LJuna sobrepassa les
500.000 pts., i el de Jeroni
Estades, s'hi fa ben aprop. El
que hi ha de posar cada un
dels comerciants són morts
de diners, però com diven
ells mateixos, serà només
aquest any, llavors sds hau-
rem de reposar el material
espanyat.

Comunicacions

Seran renovades dues bústies de Correus
p.p.

Fa uns deu dies que han arribat a tes oficines de Co-
rreus dues noves bústies per correspondència, que han
quedat momentàniament emmagatzemades, a l'espera
de ser col·locades a Ia via pública. Les bústies vendran a
substituir aqueltes instal·lades a Ia ffaça Constitució i al
carrer Marina del Port, en confluència amb el carrer de
VEsgtésia, que estan moft rovellades després dels més de
cinc anys d'estar a mercè del sd i Ia pluja. EIs nous dipò-
sits de correspondència són mdt més grossos i pesats
que els actuals, i tenen dues boques distintes segons es
tracti de cartes dirigides a l'Estat Espanyol o bé a l'es-
tranger. De moment s'està a l'espera de Ia necessària Ui-
cènc/àmunicipal pertal d'instal·lar-los en el seu lloc.

D.F. Sóller-P.D. Sta. Eulàlia,
a partir d'ara a vida o mort

m
D'emoció, no en mancarà a Can MaM.

El pèssim primer terç de lliga que ha
duit a terme el Sóller, l'obliga cara al futur a
plantejar-se tots i cada un dels partits com
una autèntica final, amb l'objectiu prioritari
de salvar Ia categoria.

Aquest diumenge, un rival tradicional-
ment molt difícil a Can Maiol: el Santa Eulà-
lia. L'equip pitiús, gairbé sempre ha mullat
a Ia VaII, però aquest any no ho hauria de
fer, perl'amordeDeu!.

S'anuncia en les files solleriques Ia rea-
parició segura de Martín i possibles d'Al-
fons i Brugos, que acaben de reanudar els
entrenaments. El debutant GiI Ortiz serà el
jutge, en un encontre que es preveu d'alta
tensió.

El Port de Sóller, ha recuperat el liderat
del Campionat de Il Regional, després de
vèncer al Alcúdia (3-1). Diumenge, bona
ocasió de seguir al davant, al camp del
MancordelaVall.

Un allau de roques ha tapat un antic varadero.

Per construir una plataforma de formigó

EIs barrobins destrueixen
una caleta i el seu estat

M.l.

Dijous de Ia setmana pas-
sada, Ia caleta i l'escà que es-
tà baix dels pins de Son Bel-
tran, aparegueren dinamitats i
destrossats, a causa de que
s'havia de començar Ia cons-
trucció d'una plataforma o
"solarium" de formigó.

Dins Ia finca de Son Bel-
tran, s'estan edificant uns xa-
lets de luxe \, ni propietaris ni
constructors tenen els per-
missos per tocar Ia vorera de
Ia mar: Malgrat això, el dijous
a primera hora Ia caleta esta-
va davall un a//au de roques i
terra, i l'escà havia desapare-
gut.

Per artra part, però, a pri-
mera hora del matí els treba-
lladors trobaren el material
(sacs de ciment, grava, are-
na, ferros...) tot escampats o
tirats dins Ia mar i no pogue-
ren continuar les obres de
promotors, i propietari els ha-
viamanat.

El batle Francesc Salas,
rebé Ia denuncia de veinats
que havien sabut del desas-

tre, baixà fins al lloc dels fets
amb Ia policia municipal i
sol·licità Ia intervenció de Ia
Guàrdia Civil perque pren-
gués nota del fets. Preocupat
per Ia il·legalitat d'unes obres
a ran de mar que ara ja, han
produrt un atemptat irrepara-
ble contra Ia natura, informà a
Demarcació de Costes, i a to-
tes les entitats superiors per-
que prenguessin les mesures
pertinents.

El divendres es desplaça-
ren a Deià uns tècnics
d'Obres Públiques i Urbanis-
me, que visitaren Ia zona a fi
d'informar als seus superiors,
els quals són els que tenen el
poder per aturar aquestes
obres sense llicències i murtar
alsculpables.

L'Ajuntament aclarirà
qui són els promotors

En el ple ordinari del mes
de desembre, el consistori de
l'Ajuntament de Deià tracta el
tema de l'escà de Son Bel-
tran.

A proposta del batle es
decidí obrir un expedient per

investigar i certificar qui són
els promotors i constructors
d'aquestes obres il.legals. Pa-
reix que tes sospites es cen-
tren en una promotora que té
com a representant un cone-
gut constructor solleric.
L'abogat que dóna el suport
juridic a l'ajuntament de Deià,
especificà quines eran les
passes legals que s'hauran
de fer: Primer aclarir qui són
els culpables, fent declarar a
testimonis, i llavors sancionar
als implicats, constructors,
promotors... El que quedà
clar és que s'obligarà a nete-
jar Ia zona d'escombraries i
material i a deixar el lloc
"semblant a com estava
abans.

El consistori notificarà tots
els fets a Ia Comissió del Pa-
trimoni, i a Costes, perque ac-
tuin amb més força i aturin de
veritat aquestes obres.

Salas, ens comunicà que
l'Ajuntament sds pot posar
muttes de Ia quantitat màxi-
ma de 100.000 pts., quantitat
que és ínfima si pensam amb
el capital que manegen les
empreses constructores.

Unad'ases
Sa plaça dels Estiradors s'encimentà i els jocs infantils s'endugueren. Altres nous n'havien de po-

sar i sembla que pes camí es perderen.
Ara, els al.lots se n'han anat, i sa plaça roman buida.
Un ase s'hi haaposentat perquè ningú no se'ncuida.
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Avui

8 dedesembredel
1989.Divendres.

La Immaculada Concepctó
delaMaredeDéu.
Demà, Santa Leocàdia,
verge.
Diumenge, Santa Eulàlia.
SantTrobat,martir.

Costumari
Avui, era obKgat menjar

torrons per primera vegada
a l'any, en celebració de
ser Ia primera festa del
cicte nadatenc. Hom feia
creure als infants que Ia
Mare de Déu baixava els
torronsdelcel.

El dia d'avui era el pre-
ferit per a posar les nenes
de llarg, especialment per
part de tes famílies distin-
gides i de categoria. Hom
creia que Ia Mare de Déu
ajudava i protegia tes notes
que avui es vestten de
donetes i que vetJava per
l!urpuresa.

Avui, també, s'inaugu-
raven els balls de disfres-
ses.

• ••pnmitivQ
Sorteig d'ohir dijous,
dia 7 de Diciembre

13 26 30
39 41 47
-Comp. 10-

i o.n.c.6
Dijous, 7-Des. 55.028

Dimecres, 6-Des.. .S/S

Dimarts, 5-Des 45.102

DiUuns, 4-Des 46.784
Divendres,l-Desembre
28.250 (Serie )

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCAirestade
l'EstatEspanyol:

4.000Pts.
Estranger:6.500Rs.

Serveide
benzinera

Diesfaners
de6a22hores

Diumenges i festius:
TANCAT

El Temps
Estació de sa Vinyassa

PlugesdelmesdeNovembre

TEMPERATURES

Maxhna18,4dia1
Minima5,2dia6

PLUJA

1,5lrtresdia1
8,7lrtresdia4
1,1Htres<tia6

La previsió per aquest cap de setmana es de continuitat
del temps insegur, millorant un poc cap el diumenge.

Les temperatures seguiran més attes de Io normal.

NOTES DE SOCIETAT

^DIOLAüJNA^

107.3FM Telf.633934

PROGRAMACIÓ

DivGndres, 8
11,30 "Compro, Vendo, Cam-
bto..."
12,XNoticieslocals.
13,30ConnexioR.N.E.

Dissabte, 9
9,15"Buenosdias,Soller"

12,OOTelefonoRojo"
13,OONoticieslocals
13,20ConnexioR.N.E.
16,00"Ninos"

17,00"EntreAmigos"
19,00 "Comentario del día"
20,OONoticies
22,00"Mallorca6.000":
Convidats: "Estel de Tramonta-
na"

Diumenge,10
15,OONotfcieslocals.
16,00"Futbor.l,llilllDivisio.
Connexions en directe "Sóller -
Sta.Eulalia".(R.N.E.).

REGISTRE CIVIL

Sóller
NElXEMENT

-FRANCISCA, filla de Juan Francisco Calero i Franciscà
Vives. Nascuda el 23 de novembre.

-TOMAS, fill de Francisco Javier Mayol i María Puig. Nas-
cut el 26 de novembre.

-MONICA filla de Carles Femandez i Maria del Pilar Gar-
cía. Nascuda el 28 de novembre.

MATRIMONIS
-PEDRO ANTONIO Giménez Uobera amb CATAUNA

Marroig Ramón. Dissabte dia 25 de novembre.
-FRANCISCO Pons i Méndez amb LUCIA MARIA Piza

Bestard. Diumengedia26denovembre.

Veu de Sófler
C/ tluna, 53, baixos. Tel.63 34 56. CIF. EO7431166

DipositLegal.PMS73-1989
EdrtePremsaLJiure,C.B.

/mprirneur:EditoraBcUear, S.A.
DírecforJaumeCasasnovas
AdmmftactoFranäscaRoig

PUMcftetAdekCefià
Cspsdefle<tocao:Mana^nasiaPefez(Local)iToniaivef(Esports)

Co/.toooiadtora;Joan-Antoni Castanyer, Miquel Ange) Feijóo (Port), Miquel
GuaJ, Antoni Jover, Francesc Lorente, Gabriel Mercè, Joan C*ver, Joan

Pukjserver,PEcidPerez. AntoniRuHan, AntoniSocies, PerePérez, Catalina
PomariMa.Ant.Marti'nez.

AssesorLingüIstic Miquel Nadal Pakxj.
Disseny. Emest Forteza

Fotografía. GuHtem Deyà i Jesús Sampedro

PUNTSDE
VENDA

Sóller: EstancdeRaça.
Ca'nGodo.
Ca'nPereUuc.
Ca'nCalatayud.
Calabruix.
Ca'nMiquelUauner.
BotigaSaCreu

L'horta: ComestiblesVidal.
Port: QuioscLorente.

PapeleriaChachi.
Fornalutx: Ca'n Corona.
Deia:EsForn.
Palma: QuioscdelBom.

EstancPlaçaFleming

NocesPons-Pizà
Dia vint-hcinc del prest-passat mes de novembre es casa-

ren a l'Església de Sant Bartomeu Ia parella LJúcia María Rzà
Bestard i Francesc Pons Méndez. A l'attar major, profusament
engalanat, arribà Ia núvia acompanyada del sey para Mateu
Pizà Canals en l'esperava el novi, que hava arribat amb Ia seva
mare Maria Méndez Serra. Mare de na Uúcia-Esperança Bes-
tard Mas i pare d'en Francesc: Pere Francesc Pons Uabrés
també els acompanyaven en aquesta joiosa jomada, vera l'altar.
Després de Ia cerimònia amics i familiars anaren al Mar i SoI a
celebrar el dia més assenyalat de tes vides del jove matrimoni.

El passat dia set de desembre va fer 57 anys que es
casaren D. Bartolomé Celià i Doña Catalina Colom, i ho
celebraren amb alegriajuntament amb els seus fills i néts.

Enhorabona i molts d'anys.

Naixement de Tomàs Maiol Puig

Dia 26 de novembre va néixer el nin Tomàs
Maiol Puig, fill de Maria Franciscà Puig Castanyer
i Xavier Maiol Mundó. La nostra extensiva enho-
rabona.

TRENCACLOSQUES

Sopa de marcas
Cotxes
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SOLUCIONS al número anterior
^rpa - Violi - Guitarra - Piano - Viola - Clav
3uitarro-Llaud.

de

Cercau deu noms
de marques de
cotxos. Se
llegeixen de dreta
a esquerra,
d'esquerraa
dreta, de dalt a
baix, de baix a
dalt, i en
diagonal, a
l'indretia
l'enrevés. Amb
les restants
lletres se podrà
llegir un dit que
f a referència a
aquesta època
del'any.

e - Violoncel - Bajo -

PROGRAMA CITA PRÈVIA
FVVRA NO ESPERAR

LLAME
De 8.30a 1 3 h.

Del5.30a19h.

633111
633150 +

NSALUO

Serveis

AjuntamentdeSóter 63020^0204
OficinaMunidpaldelPort 630101
AjuntamentdeFomaMx 631901
AjuntamentdeDaà 639077
JutjatdeSóter 630348
Notaria 632611
Rectoria 630602

ft*saMuniapal 630200
PofaaMunicipaWrgèncBS 633721
GuàrcJaCMl 630203
Bombers 632500

UnitatSanitària 633011
CreuRoja 630845
MetjedeGutofa(Avisos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cementiri 631429
ResdenafrHosptì 630777
Depuradora 630842
Coreus 631191
BGas',SA 630128
ServelFunerari 630805
BGas"s.a(averias) 630198
•BGas's.aflJfgèroes) 631108
LocutoriBriaax 630017
ObresdeflDrt

A.S.C.P.(Ca'nDufce) 632421
OrotoSotefense 631206
LaUrion-SaBotJgueta' 630163
DefensoraSoferense 631556

FerrocatrideSóter 6301»
Oa3arcosAzute' 630170
oaTramontana' 632061
ParadaTaxisísPott 631384
ParadaTans-Sóter 630571
ParadaTaxfrSaTotre 631379
AutocarsUompart 202125
AutocarsSóter 632821
AutocarsRepé 630567

NS

Mn*ttfcr08,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
Stffcr*r**06,45-09,15-11,50-
14,10-18,30.

TRAMVIES

Sofcrfl*t05,55-05,55-07,00-8,00-
*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,OODunengesiFestius).
flwWtf*r06,20-07,30-08,25-09,30
-10,30-11,X-12,30-'13,25-14,30
-15,30-16,30-17,30-18,30-19,30-
20,20-21,10
(21,20DiumengesiFestius).
AVI&Etetrarnviesmarcatsarnbun"
anteçenambbsambadesysoftidesdete
trens.

AUTOCARS

fl^na lfmMi1mnntmmm H--'^rMna-YaiO9in0338 U9tr
flort*SrJfcr07,30'-10,00-12,00'

15,00-19,00
PortdeSoter4eia-
1/̂ .«^——- — --.- flaL,.a.YaiQ9mQ$$rrofIia:
07,X-09,30*-14,30-16,00--17,30.
fl*flJrt*AfcrOB,15*-10,45-
12,45*-15,45-19,45.
M^M*toMM*MnftO&00-
10,00*-15,00-16,30--18,0O.

(')Essupnmeixetedumengesifes-
tJus.

5ofcr̂ ortflbft*ofa.<B,00
flort*Sofcf^rt*PbfcOfs.<B,X
ftvr*flo*enf8-Safer16,00

BARQUIS

Pt*tdeSoter-Sau>bbni:
10,00-15,00.
SsCsWra-Port*Suter
12,00-16,45.

PARMACIADI
GUÀRDIA

A l'Ajuntament (Polida Municipal) vos
MÓrenratarmèdM
bqualvospodeudirigr.

Veu de SóDer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIO PERSONAL

DE18A20HORES
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VEU DEL LECTOR

JoanVigo no dirigeix
capnovacoral
Ni participarà a les Matinesde Deià

EstlmadaMa. Ignàsia:
¡No saps bé el trastorn

que m'en hé duit, quan he
llegit, en lletres de moUo que
se m'atnbuéíx Ia direcció
d'una NOVA CORAL...! Ja sé
que l'escrit està publicat
amb te millor de tes inten-
cions, però hé de rectificar
categòrica i rotundament te
afirmació: NO HE DE DIRI-
GIRCAPNOVACORAL.

La teva informació, mal
rebuda o mal emesa (tant se
val), es refereix a que m'hé
compromès a anar a ajudar
un poc al Cor Parroquial de
Deià, a instàncies del seu
Rector. Una ajuda que serà
bén magre, perquè el meu
temps és escàs: NORMAL-
MENT UNA VEGADA CA-
DA MES. I, això sf, en dijous.

Lo que més cter m'inte-
ressa deixar és el tema de
tes MATNES: El teu escrit no
ho diu, però a primera vista,
es pot interpretar que dirigiré
tes Matines a Deià: NO ES
ADO. Per primera vegada en
mort d'anys, te meva dòna i
jó passarem, si Déu vol, te
vetteda de Matines junts i
bén enfora de Solter: No par-
ticiparé A CAP MATINES
DELACOMARCA.

No es tracta d'una infor-
mació innecessària, Ja que, si
bé no dec justificacions a
ningú, Ia Coral de Biniaraix i
els amics del "Pro Música
Chorus" no es mereixen que
els donem peu a errònies in-
terpretacions, precisament
enguany, en que, bén a con-
tra<xx, no els podré ajudar
en tes seves Matines con els
anysanteriors.

Mitja veritat, diuen, és
una Mentida Jo, Marte, no et
diré "mentidera", perquè no
ho ets, i perquè me consta
que te "Patinada" et sap greu;
Fa massa anys que ens co-
neixem perquè una errata
com aquesta em faci enfadar
de bon de veres. Però corrv
prendàs que era necessària
una aclaració contund6frt,
per evitar mates interpreta-
cions.

¡Ah): "Conegut i sdteric",
sí, però "músic"... Maria, Ma-
ria... que tú sí ets música i
coneixes tes meves limita-
cions...! De totes formes,
graciespd"Piropo".

Una abraçada bén cordial
i el méu recolzament a te
vostratascaperiodtetica.

JoanT.VIGOCAMPINS

Deià Ensenyament

NOTADEREDACCIO
La informació a te qual es refereix te carta aqul publicada,

aparagué en el plafó d'anuncis de l'Ajuntament de Deià. En
te nota d'informació publica no es parlava de tes Matines i
per això mateix nosattres no ho especificàrem.

L'Ajuntament
hapublicat
elPregó
deJoanMas

MaríaIgnàsIa

Les Festes de St. Joan
d'aquest mes de juny passat
s'obriren amb el Pregó que
preparà i llegí l'autor teatral
JoanMas.

Aquest escriptor que passa
temporades a Deià, oferf als
presents unes paraules mott
fresques sobre Ia convivència
ciutadana a Deià, el Henguatge
dels padrins i el dels joves, i fi-
nalment va fer una crida a Ia
conservació del nostre patri-
moni natural que és Ia Serra
de Tramuntana i Ia seva cos-
ta.

Tots els que l'escoftaren
quedaren amb les ganes de
tenir gravades aqueltes parau-
les i els que no l'havien pogut
sentir, demanaven el contingut
de Ia conferència Ja que tots
els comentaris de te gent eren
mortpositJus.

L'Ajuntament de Deià ha
patrocinat Ia publicació d'un
llibret, on està • reproduít ínte-
grament Ia conferència de Joan
Mas, i durant tes Festes de
Nadal es repartirà entre els
veinatsdeDeià.

Donat l'éxit d'aquest acte
del Pregó de St Joan, el batJe
fa comptes seguir organitzant
aquest acte cada any, donant
peu als diferents artistes, es-
criptors o historiadors que vi-
ven o visiten freqüentment el
pobte, a ser els protagonistes
de l'Obertura de tes festes.

ProfoftSOctsoM0ncS)Wunw
RecictotgedeCatató

onl'hrteféspel

EIs mestres de Reciclatge assisteixen
a una classe dins un vagó del tren

Redacció

Dissabte passat es fé una
reunió de professors a un lkx
poc o gens usual: els mestres
de Reciclatge de Català de
Sóller assistiren a una confe-
rèncte dins un vagó de tren,
en vte morta i amb un agra-
dable escalfor de sol que en-
trava per les finestres.

El motiu d'aquest acte fou
que Ia bunyolina Bàrbara
Suau, fins ara professora de
Cicte Inicial en Es Puig i en-
guany mestre a Valldemossa,
es desplaçà a Sóller per a
explicar tes seves experièn-
cies sobre aprenentatge de
lectura i escruptura i altres
activitats de ltenguatge en els
primersanysd'EGB.

La dita professora exposà
en detall les "lletes personat-
ges", on cada una forma part
d'una història a manera de
rondalla: fer oir una nova ex-
periència de biblioteca infantil,
amb textos gravats; explicà
els racons musicals i informà
de distintes maneres de fer
treballar l'escriptura a Cicte
Inicial.

Gràcies a Ia deferència de
Ia Direcció del Ferrocarril
de Sóller, Ia vintena d'alum-
nes-mestres de tercer de Re-
ciclatge, que aquest any aca-
ben els cursos de perfeccio-
nament de Ia nostra cuKura i
llengua, feren Ia primera sorti-
da didàctica programada.

CaI esmentar l'augment
que s'ha produit enguany en
Ia matrícula de mestres inte-

ressats en titular-se profes-
sors de llengua catalana. A
nivel de Sóller hi ha dues
promocions de vint alumnes
cada una; i Ia resta de pobla-
cions on es fa Reciclatge:
Palma, Manacor, Inca i Artà
també han vist augmentar
sensibtement Ia matrícula.
Aquests cursos de perfeccio-
nament començaren pel no-
vembre i es perttongaran fins
Setmana Santa, en horari noc-
tum i a l'Institut de F.P. Rosa
Servera, Joan Castanyer,
Jaume Alberti i Maria Ignàcia
Pérez en son professors, re-
bent aportacions puntuals
d'aftres persones en temes
especffics. EIs mestres alum-
nes són titulars de tes escoles
públiques i concertades de Ia
comarca.

Deià

La tercera edat anirà d'excursió
perlazonadeSantanyí

Per diumenge que ve dia 10 de desembre,
te tercera edat de Deià té programada una ex-
cursió en autocar de tot un dta. L'itinerari que
seguiran els participants servirà per descobrir Ia
costa del sud i l'est de Mallorca.

Partiran el matí a les 9,30 de Deià, i visita-
ren Sa Ràpita, Ia Cotònte de St. Jordi, l'Ak|ueria
Blanca, Ses Salines, Porto Colom... L'excursió

preveu el lloc on es dinarà i també on s'aturaran
a estirar tes cames.

No es Ia primera vegada que Ia Tercera
Edat de Deià organitza actrvltats d'aquest ti-
pus. En attres ocasions, fins i tot han vtetjat en
grup a Itàlia i a attres zones dinterés turístic, i
han muntat exposicions i actes durant tes fes-
tespopulars.

CLJRSET
DE CUINA
DE NADAL
A CAN DULCE A.S.C.P.

deSóUer
Diesl2-13-14-

19 - 20 - 21 de Desembre

MestrePepBibHoniiLladó
Horaride20.30a22.00

hores

VIDEOCLUB

&&&
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Transports
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DonRafaelFortezaVicens
(L'AMOENRAFELDECANBIBI)

PROPIETARIO DE LA MALLORQWNA DE SOLLER Y LA ESDUSTRULISLENA DE PALMA
QUEFALLECIOALAEDADDE79ANOS,ENSOLLER

HABffiNDORECffinX)LOSSANTOSSACRAMENTOSYLABENDICIONAPOSTOLICA

Su afligida esposa: Antònia Morro Quetglas; hijos: Juan; hija politica:Rosatina Navarro Pastor; Antònia y Rafael; ahijado: José Frontera
Forteza; hermana: Bàrbara; hermanos pok'ticos: Ana Morro Quetglas y Antònia Moragues Fuster, sobrinos, primos y demás famihares al
participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan Ie tengan presente en sus oraciones, por todo te cual les quedarán sumamente
agradecidos.

Casamortuoria:caUeBauza, 12-SóUer.
No se invita partiodarmente.
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Cultura

Joan Lluís Rullan exposa a Ciutat

A to gaJeria d'art Horrach-Moyà del carrer Cata-
lunya, a Ciutat, inaugurà el passat divendres Ia seva
exposició de pintures l'artista soHeric Joan UuIs
RuNan, de Can Moana.

EIs oKs de Rullan, akjuns de gran format, repro-
dueixen sobretot Ia costa nord, les seves roques
al.lucinants, tes seves aigües, Ia llum i el cotor de Ia

Cultura

Serra. Segons els crftics d'art actuals, "contemplar
to pintura de Joan Rullan es asomarse a to tíerra
desde el mar, a esa arisca costa norte de Mallorca
que se encrespa en roquedales y acantitedos, o
que se adormece en el misterio de sus cuevas ma-
rinas".

Joan Uuís Rulten, de qui s'ha dit que és un pin-
tor d'avui per al futur, un artista del segle XX per a
Ia historia, l'artista de Ia Hum i Ia bellesa, mantindrà
rexposlcioobertafinseldia15dedesembre.

TerceraEdat Música

PortEsportiu

Inaugurada una exposició
sobre Ia cuftura del Burundi

GabrielMercé

El passat dimarts, a tes 5
h. de l'horabaixa, es va
inaugurar al Casal de Cuftu-
ra una interessant exposició
sobre te cuftura i te societat
del llunyà país africà el Bu-
rundi.

Aquesta exposició, or-
ganitzada pel grup d'Anima-
ció Missionera de te Parrò-
quia de Sant Bartomeu, ha
estat possible gràcies al
prevere Bartomeu Barcetó
que va ser rector a Sóller
fins fa poc més d'un any i
que ara està col.laborant
amb tes tasques de te missió
de Nyabikara, població del
centre de Burundi, propera
a\\\acTanganika.

L'exposició, que roman-
drà oberta fins el dte de Na-

dal, mostra en primer lloc Ia
forma de vida dels indígenes
i dels missioners que treba-
lten en aquell país. Es de
destacar el reportatge foto-
gràfic que mostra l'important
treball de repoblació forestal
ques'estàduentaterme.

Un segon aspecte de Ia
mostra és el de Ia cuftura del
Burundi. Objectes decora-
tius, fustes tallades, instru-
ments musicals de corda,
vent i percussió, màsqueres,
tetes i aftres objectes típics
són els que configuren
aquestaexposició.

Afcuns d'aquests objec-
tes que s'han posat a Ia
venda han causat un gran
interès entre els primers visi-
tants a te mostra. EIs diners
que es recolleixin seran en-
viats a aquesta missió de
Nyabikara.

Concurs
decartells

Redacció

El recentment constituft
ooLlectiu Amics de l'Entom de
Sótter, nascut arran del projecte
de Port Esportiu presentat per Ia
societat Marina Port de Sóller,
S.A., convoca un concurs de car-
tells publicitaris dirigit a expressar
Ia repulsa cap a aquest i qualse-
vol altre prjecte que suposi Ia
destrucció del nostre lftoral.

En les bases s'especifica que
està obert a tothom i es pot rea-
litzar en qualsevol tamany que
sigui editable. Haurà de fer-se
a dues tintes, més el cotor de
fons.

EIs originals es poden entre-
gar a Can Dulce (Associació
Sollerica de Cuttura Popular)
abans del 20 de desembre. L'ho-
rari de recepctó és de 17 a 21 ho-
res.

L'elecció del cartell guanya-
dor es faràói per votació popular, i
tots els cartells seran exposats al
públic des del dia 23 de desem-
brefinsal7degener.

"Sa Nostra" els organitza
una excursió de matances

Jaume Casasnovas

Per al vinent dimecres, 13
de desembre, Ia Caixa de Ba-
lears Sa Nostra, juntament amb
l'Associació.de Ia Tercera Edat
de Sóller ha organitzat una ex-
cursió a Ia finca Sa Gnrta, si-
tuada entre CaIa Millor i Porto
Cristo. L'objectiu de l'excursió
no és artre que el de participar
en un típic dinarde matances.

La sortida serà a les 8,30
des de Ia Raça d'Amèrica en
autocar. L'arribada al lloc de
destí està prevista als voltants
de les onze del matí, servint-se
a continuació una berenada.
Acte seguit, també en autocar,
es realitzarà una sortida en di-
recció a Ariany o Porto Cristo i,

Port

després de visitar el poble, re-
tornaran a dinar a Ia finca de-
verslesduesimitja.

El menú serà a base d'arròs
i frit de matances, a més dels
postres, aigua, vi, cafè i copa.
Mentre duri el dinar, un organis-
ta amenitzarà Ia menjada i ale-
grarà els convidats, que partici-
paran també a un ball d'excur-
sionisme. L'organització obse-
quiarà a cada assistent un pre-
sent de matances abans
d'emprendre viatge de tomada
capaSóHer.

"Sa Nostra" ofereix l'excursió
a un preu, ja subvencionat, de
1.250 ptes. per persona, tot
inclòs, ^/eu de Sóller" serà pre-
sent a l'excurstó, per tal de do-
nar informació puntual de Ia jor-
nada.

Quasideutonesdefustad'okuméreposenenelmoU

Compareixen a Ia deriva dos
troncs d'arbres africà

Redacció

Un tronc d'uns 10 m. de
llargària i quasi 70 cms. de
diàmetre, i un attre consem-
blant de 14 m. foren trobats
a Ia deriva Ia setmana pas-
sada per sengles barques
de pesca del Port de Sóller.
Es tracta de les barques
Dos Hermanos i Moreneta,
que trobaren els troncs a al-
ta mar i foren remolcats fins
a I'escaf.-Un d'ells ha estat
aixapat en dos bücins allà
mateix.

Segons sembla, els dos

enormes troncs, juntament
amb motts d'attres, foren
perduts per un vaixell mer-
cant de nacionalitat argelina,
aprop de Ia costa africana.
EIs troncs procedeixen de
l'arbre anomenat "okumé",
originari del Gabó, i Ia seva
fusta és mort apreciada en
els treballs d'ebenisteria.

Sempre que els respon-
sables de Ia Comandància
de Marina no decideixin el
contrari, els troncs són pro-
pietat d'aquells que es tro-
baren. Cada peça, d'unes
cinc tonelades, podria valer
als voltants de 400.000 ptes.

Wfli
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ROBA PER A INFANTS

SaLluna,65 - Telf.631121 - O71OOSÔLLER

Llurtconcert
dejoves
intèrprets
sollerícs

M.l.

Deu joves de Sóller
oferiren un concert a
Can Dulce, dissabte
passat. Cada un d'ells,
dominant un instrument,
s'havia preparat unes
obres que donaren for-
ma a un recital d'obres
clàssiques.

A més de tots els
participants anunciants
Ia setmana passada, Je-
roni Rullan, estudiant de
saxo, interpretà tres pe-
ces curtes; dues d'elles
eren melodies de
Brahms i Ia tercera era
una melodia d'un tema
dejazz.

El públic assistent
quedà sorprès
d'aquests joves que en
el seu temps extraescc-
lar dediquen hores a Ia
música i en treuen el
profit demostrat en el
concert.

Properconcertde
Joventuts Musicals

Aquest recital fou
organitzat per Juventuts
Musicals. Ara aquesta
associació dedicada a Ia
promoció de joves mú-
sics i d'un públic inte-
ressat per Ia música, es-
tà programant ja el prò-
xim concert que serà a
finals d'aquest mateix
mes, dins les vacances
deNadal.

Es tractarà d'un duet
format per Ia cantant
Frandsca Atomar i el
pianista Ignasi Furió,
que oferiran un progra-
ma d'obres Espirituals
Negres.

J.SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Serviäoofiaal

FAGOR-ASPES
C/.defcMar,157,bajos

Tel.630673

<%esfaurcmte

RESTAURANT

llleto,64.Jel.63.24.93
SOLLER-MALlORCA

EL MES DE DESEMBRE TINDREM OBERT:

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
DELSMENUSDENITVELLA
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VEU DEL LECTOR

Amb més força que mai!
Sr. Director:
Vos pregam Ia publicació

íntegra d'aquesta carta al
vostre setmanari donat que
no va ser publicat en Ia seva
totalitat a l'aftre setmanari lo-
cal.

Sense cap ànim de perso-
nalitzar en el fet de Ia dimissió
de Joan Castaner com a regi-
dor del PSM-EN, ens veim en
l'obligació de puntualitzar i,
fins i tot, rebatre, certes mani-
festacions que han aparegut a
Ia premsa tocal posant en en-
tredit el bon funcionament de
l'AgrupaciódeIPSMdeSóller.

Respecte a l'afirmació de
l'abandonament de "bona part
dels militants i col·laboradors",
l'Agrupació sote en té notícia
oficial de l'ex-regidor Joan
Castaner, i notícia oficiosa de
Teresa Castaner. Avui i ara
funcionan millor que abans i
som més que mai en quantitat
i en qualitat: prova d'això és
que feim morta més feina. Vo-
lem dir que amb l'equip que
formam compartim les tas-
ques a desenvolupar i si, com
es diu a les manifestacions
esmentades, algú es va trobar
sot, és perquè per pròpia vo-
luntat es va allunyar.

El PSM és un partit que es
defineix socialista, nacionalis-
ta ¡ ecologista. Aquest tercer
punt ha quedat en entredit
arran d'una decissió individual
que l'Agrupació no ha assumit

ma, que es va concretar en el
vot favorable per part del
nostre ex-regidor a Ia cons-
trucció de 156 vivendes a Ia
zona d'El Través. El PSM té
clar que pot estar en contra
de certs projectes, encara
que siguin legals: l'edifici del
LJatzeret, el túnel, el port es-
portiu, Ia urbanització de CaIa
Mondragó, potser que siguin
projectes legals però no els
hem defensat ni ets defensa-
remmal.

Respecte a tes acusacions
personalitzades contra mem-
bres del partit que apareixen
rotundament les afirmacions
que allà s'hi escriuen, i les
considera fruit de Ia ficció del
quitesfa.

L'autonomia del grup mu-
nicipal ha d'existir, però dins
uns certs l(mits. Un cosa és
l'autonomia i l'aríra Ia inde-
pendència personal. I no és
aquesta Ia forma de funcionar
del PSM. Tota decissió impor-
tant ha de ser consensuada
per l'Agrupació. Si el partit
s'ha equivocat a través d'al-
gún membre, Ii ha donat
sempre suport, fins a rectificar
i assumir-ne totes les culpes.
Allò que és important és ser
capaç de rectificar quan
l'Agrupació creu que s'ha de
fer aixi. PeI PSM, els regidors
són els portaveus i executors
de les decissions que pren
l'Agrupació.

Les qüestions intemes de
partit s'han de resoldre dins
el propi partit i no fer-les
públiques sense haver volgut
dialogar directament amb
l'Agrupació. El PSM considera
que qualsevol actuació en
sentit contrari és una greu
manca d'ètica que qualifica
pdfticament aquell qui ho
practica.

No se'ns pot plàner d'ha-
ver dedicat bona voluntat i ho-
res a salvar un company de
l'Agrupació, i pensam que el
fet de Ia dimissió fou més una
voluntat ferma de partir que
d'arreglarlasituació.

Després d'haver medrtat
tes esmentades declaracions,
l'Agrupació està segura, sen-
se lloc a dubte, de que les pa-
raules emprades són fruit
d'una reacció visceral i rancu-
niosa. Declaracions d'aquesta
mena s'autodesqualifiquen i
desqualifiquen al qui les diu.

L'Agrupactó té feines mott
més importants que fer, que
no perdre el temps en discus-
sions estèrils que a res con-
dueixen. Seguirem, idò, fent
feina amb més força i més
ganes que mai per aconseguir
dur endavant el nostre projec-
te de futur, i renunciam, des
d'ara, a mantenir cap tipus de
polèmica sobre aquest tema.

Agrupaciólocaldel
PSM-EN

On són eIsAmics del Túnel?
Sa Gadella de Tramuntana

El tema Túnel no era
quelcom de nou pels solle-
rics. De tan en tan sortia a Ia
llum i se posava de moda,
com ara les bolles o les bal-
dufes o jugar als cinc clo-
tets, i després desaparexia
finsalapròxima.

I era així perquè ningú
no tenia un interès real amb
fer un túnel de ver, però
sobre tot perquè Ia ciutat no
hi tenia cap interès, no hi
veia cap negoci amb tot ai-
xò, en definitiva que el túnel
no se feia perquè a Palma
nolireportavares.

Aquesta darrera vegada
l'història es posa de nou de
moda. Aquesta vegada es
va crear una comissió
"D'Amics del Túnel", es fe-
ren debats a Ia televisió, i va
haver firmes, i ja tenim túnel
en marxa.

Però no sempre Io que
se veu davant correspon al
que ve darrera, i així fou en
aquesta història nostra.

Morts dels integrants de
Ia comissió "Amics del Túnel"
ara es queixen a viva veu
davant Ia història del port
esportiu "Marina", volguent
creure ells, inocents, que
una cosa no es conseqüèn-
cia inmediata de l'attra. Això
seria voler pensar que una
escopeta serveix per attra

cosa que no sia per matar. I
encara no han sortit d'un
"susto" i Ja se paria d'un attra
túnel per anar a Ia Costera a
cercar l'aigua i que segur
tendria unes conseqüències
imprevisibles. També l'es-
peculació s'ha disparat, així
com les urbanitzacions amb
funiculars i tot. I no volem ni
pensar quant parlaran de
l'aigua de Ia pròpia avall Tot
arribarà.

EIs integrants de cd.tec-
tiu "Amics del Túnel" no
s'havien d'haver disort
tan aviat, o bé s'haurien
de tomar reunir perquè te-
nen concret un deure i gros
amb Ia població i avall de
Sóller.

La història de tes sis mil
firmes, fou una altra falàcia,
deien a les velletes: "així
amb el Túnel si estau malal-
ta vos duran mes aviat a
Son Dureta". Quines baja-
nades. Arribant a ciutat al
cinturó, vora Ia presó, ni tan
sds s'ha fet un desviament
per anar cap a Ia dreta, cap
a Son Dureta, i així toti te-
nint una bona carretera da-
vant els nassos encara hem
de fer vottes com sempre.
Troncades mereixen més de
dos.

Lo més dramàtic és arri-
bar a Ia conclusió que per

ventura al peatge del túnel
no el fa rentable, i que els
promotors hauran de fer
obres "afins" que puguin
millorar aquesta rentabilitat,
obligadament.

0 Io mes dramàtic és
arribar a Ia conclusió que
mai no se va pensar amb
Sóller ni amb els sollerics a
l'hora de decidir el túnel, si
no amb altres coses, per
ventura l'especulaicó, per
ventura l'aigua, per ventu-
ra...

1 ara... les noticies es
succeixen a tot corrents, Ia
revista Barcos (n' 5 NOV^C
89) presenta un artide dient
que el nou port esportiu
"Marina" de Sóller serà Ia so
lució de tots els mals del
món, i ja el dona com a fet.
Mentres a "La Utöma Hora"
(30.11.89) diu a les seves
pàgines centrals que les
obres del túnel de Sóller
marxen a ritme mori lent,
massa. Cadascú que inter-
preti el que vulgui, però el
brou és a Ia taula, i Ia presa
depelservida.

Amics del Túnel, jo vos
vull contar Ia història d'aquel
home que tenia una dona
mott, mort guapa i perquè
no volia que els seus amics
pecassin Ii va cremar sa ca-
ra.

EIs "Amics de l'Entom de
Sóller" hem cregut oportú, com
a sollerics que som, manifestar
el perquè del nostre rebuig al
projecte de port esportiu pre-
sentat per "Marina Port de
Sóller, S.A.". Amb això volem
també donar resposta a algu-
nes afirmaciones que no creim
encertades i que podrien con-
fondre algunes persones sobre
Ia campanya en contra
d'aquest port esportiu; no vol-
dríem, però, esser les teresetes
de ningú i sí que, en canvi, vo-
lem presentar les nostres apre-
ciacionsoriginals.

Problemes d'amarrament

Es ben cert que el Port de
Sóller necessita resoldre el
problemas dels amarraments i
que aquesta gent que ens visita
té dret a uns serveis. Això pot
reportar uns beneficis, encara
que no a tots els serveis d'ofer-
ta turfetica: el sector d'hoteleria
no en veuria els guanys, perquè
qui es gasta un grapat de mi-
lions en un iot n'aprofita els ca-
marots. Tampoc no podem dir
que aquesta gent sigui l'única
font de contaminació de tes ai-
gües de Ia nostra badia, perquè
un port que fa tants d'anys que
no l'han dragat i amb emissaris
submarins també en general
morta. Apart que aquests ser-
veis no té perquè oferir-tos el
port projectat: n'hi pot haver un
attre. No creim c|ue precisament
Ia solució "ecològica" a l'estat
actual sigui el port esportiu pro-
jectat per "Marina Port de
Sóller". EIs moNets actuals Ja
han demostrat que no perme-
ten Ia natural regeneració de les
platges, perquè aturen els ma-
terials que arriben del Torrent
Major. Tampoc no hem d'obli-
dar l'opinió dels pescadors:
aquell port produiria un canvi en
els torrents provocant que els
dies de temporal, de rebot, el
port natural no fos segur. No
veim que siguin compatibtes
runambl'attre.

Quant a Ia relació que els
promotors neguen entre aquest

EIpoble de Sóllerno voIaquestportesportiu
Amics de l'Entom de Sóller

port esportiu i el Túnel és més
que evident: allò que Ia idea de
fer un port esportiu se'ls hi va
acudir "el día después" de Ia
concessió del túnel sona a títol
de pel·lícula sobre Ia guerra
nuclear i dóna llum al que po-
dria esser de Sóller si no estam
atents. Es Ia mateixa empresa
constructora qui apunta Ia ne-
cessitat dels 500 aparcaments
per resoldre Ia invasió de cot-
xes que vendran pel túnel; Ia Ii-
niea marítima Barcefona-Sóller
no és tal si no pot arribar amb
facilrtat fins a Ciutat, pel túnel.
El mateix promotor s'ha marcat
com a fita personal inaugurar
amb poca diferència de temps
tes dues obres; I també és sos-
pitós que darrerament se'ns
tomi a fer tanta propaganda
d'uns preus de peatge tan eco-
nòmics.

L'empresa promotora fa
comparances entre el Port de
Sóller i artres de Ia Medrterrània
que no creim oportunes. En
primer lloc per Ia diferència
d'obertura al mar i per l'espai
de què disposen. També pel ni-
vell d'oferta turística que nosal-
tres encara no oferim, i que MAI
NO OFERIREM Sl DESTRUIM
EL PATRIMONI NATURAL. A
canvi s'ofereixen 20 places fixes
de feina. Hem de pensar també
en les motesties que provoca-
rien tes obres a l'oferta turística
durant Ia seva execució. Però
no podem mirar només l'interès
econòmic, EL PREU ECOLO-
GC ES MASSA CAR, SOBRE-
TOT PERQUÈ ES IRRECUPE-
RABLE. Així i tot el Port neces-
sitasducions.

Gestions amb el Ministeri de
Defensa

L'attemativa que volem de-
fensar és utilitzar les instal·la-
cions portuàries del Destaca-
ment Naval. En primer lloc per-

què és el port natural i segur
(encara que hi pugui haver
destrosses), a més de que Ia
seva habilitació seria fàcil i eco-
nòmica. EIs promotors ens vo-
len convèncer que les gestions
amb el Ministeri de Defensa són
impossibles. Tots recordam les
declaracions del fins ara minis-
tre a un setmanari local on indi-
cava tot el contrari. No creim
que Ia millor postura sigui Ia re-
núncia abans d'haver-ho inten-
tat tot; unes gestions ben dui-
tes i una campanya (que ha ha
començat) ho poden demos-
trar. Tampoc no veim Ia neces-
sitat que hagi d'esser "Marina
Port de Solter" qui construeixi el
port esportiu al Destacament,
com insinuen al final de Ia seva
"Nota"; d'entre les empreses
que s'hi presentassin Ja se'n
parlaria.

EIs promotors ens acusen
de no haver vist el projecte:
aquesta sí que és ben certa.
Només un parell de nosattres
l'ha pogut veure. Com a mem-
bres del poble de Sóller que
som, sense cap privitegi, l'hem
conegut gràcies als mitjans
d'informació. Però tampoc no el
coneixen mortes de les perso-
nes que pels seus càrrecs s'hi
han de pronunciar. Tant a
l'Ajuntament, com als regidors,
com als mitjans d'informactó
només se'ls ha fet arribar un
dosster mínim i que es fona-
menta en un article de premsa
aparegut dia 31 d'agost a "Útti-
ma Hora". Si el seu projecte és
soh/ent no s'entén que per de-
fensar-lo s'hagin de valer
d'apreciacions de segona mà.
Tampoc no veim clar que tenint
una Universitat a les Batears el

projecte tècnic hagi estat ela-
borataValència.

Conservar Ia línia de ta conxa

S'ha drt que Ia nostra cam-
panya no diu veritats i que ens
fatten arguments. EIs Amics de
l'Entom de Sóller no som més
que una organització creada
pels habitants de Sótíer que vo-
lem defensar Ia nostra VaII de
desastres urbanístics, i que ac-
tualment canalitza Ia campanya
en contra del port esportiu en
Es Través. Es idò una campan-
ya popular, on no hi compten
els interessos particulars ni de
cap sector. Això sí, perquè no
tenim els mrtjans de què dispo-
sen artres entitats, votem reco-
nèixer que Ia nostra campanya
pot cometre errors i tenir defi-
ciències. Però el que no es pot

fer és voter llegir el contingut de
Ia campanya a unes pancartes;
tenim artres punts de referència
encara que se'ns acusi de falta
d'arguments. Apart dels que
hem exposat en aquest mateix
article, n'hi ha motts d'attres: el
Port de Sóller, tant paisatgísti-
cament com per Ia seva història
(que no comença amb l'oferta
turística), no es mereix un attre
atemptat ecològic. Un port es-
portiu que vendria a ocupar una
quinta part de Ia seva superfície
no ens interessa. Però l'argu-
ment de més pes que es pre-
sentar és que EL POBLE DE
SOLLER NO VOL AQUEST
PORT ESPORTIU, i així ho de-
mostren les quasi 4.000 firmes
que s'han aconseguit de mo-
ment. L'Ajuntament també s'hi
ha mostrat desfavorable per
decisió de Ia totalitat del Con-
sistori. I això pareix que els
promotors no obliden en fer cer-
tes afirmacions, demostrant
prepotència i, sobretot, farta de
respecte.

També s'ha drt que amb Ia
seva campanya es vd pressio-
nar als organismes decisoris.
Això és ben cert, però també ho
fan així ete promotors quan els
ensabonen pariant de progrés i
que seran aquestes autoritats
qui hauran resolt el problema
del Port. (No convé oblidar que
és una empresa qui defensa Ia
iniciativa). Creim que moralment
és mort més justificada una
campanya popular, perquè ma-
nifesto l'opinió i el sentiment
deteciutadans.

També creim que les autori-
tats i organismes decisoris han
de tenir, apart de les qüestions
purament polítiques i tècniques,
punts de referència a l'hora de
definir-se. Convé saber que es-
tam pendents de Ia revisió dels
Ra General d'Ordenactó Urba-
nística de Sófler i també del Ra
Directori de Ports Esportius,
que ha d'esser aprovat pel Par-
lament de les Illes Balears, i que
creim que en haver-se de re-
dactar ha de recoHir també Ia
voluntat dels habitants d'aques-
toterra.



Reportatge VeudeSoUer/8dedesembredel 1989

Teatre
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TentreAfcézar ParcdeDeià Salad'actesdelmonestirdeUuc

'Cens d'Espais Escènics"

EIs teatres de Ia comarca, inventariats per Ia Conselleria de Cultura
p.p.

La Conselleria de Cultura,
Educació i Esports acaba de
fer pública l'edició del Cens
d'espais escènics, una
publicació que recull tota Ia
documentació relacionada
amb els escenaris teatrals de
les Illes Balears, tant coberts
comacelobert.

Aquest estudi intenta
reflexar Ia situació exacta del
teatre a Ia nostra Comunitat, i
pretén deixar constància de
quina és Ia realitat en el
camp dels espais teatrals i
permetre assentar unes ba-
ses per elaborar una futura
política de promoció teatral a
tes Illes, així com obrir un cir-
cuit estable que acosti el
teatre als pobles de les Ba-
tears.

L'obra, realitzada per Pe-
re Uuis Caminals, és un
vertader inventari dels llocs
d'interpretació existents en
els diferents pobles, de les
seves caractéristiques tècni-
ques i artístiques, i de Ia seva
situació i possibilitats de rea
condicionament. Està rela-
cionada per illes, per propie-
taris (de propietat eclesiàsti-
ca, pública o particular) i per
ordre alfabètic de pobla-
cions.

PeI que fa als espais es-
cènics de Ia nostra comarca,
el cens relacionda els tres
existents a Sóller: Cen-
tre Parroquial Victòria, El
Alcázar i La Defensora,
més Ia SaIa d'actes del
Monestir de Lluc i el Par
municipal de Deià, a cel
obert. No esmenta cap teatre
aFomalutx.

Centre Parroquial Victòria

La sala coberta del teatre
Victòria és de propietat ecle-
siàstica. De façana modemis-
ta construïda el 1910, és Ia
més petita de totes, amb
unes dimensions de 16 x 12
m. i una attària de 7,50 m. no
obstant això, Ia sala d'espec-
tadors compta amb una ca-
pacitat de 300 seients de
platea i attres 210 al primer
pis. L'escenari té una super-
fície de 31,50 m2. i uria attària
de 10 m.. La instal·lació elèc-
trica és deficitària, així com
els seients i els serveis auxi-
liars. El pressupost d'acondi-
cionament és de 20 milions.

EIAIcazar

El Alcazar és el segon
teatre cobert de Sóller, el

més capaç de tots gràcies
als 750 seients de platea i
350 de pisos. Les dimensions
de Ia sala són 25,5 x 17,5 m.,
i una altura de 9,40 m. El
trespol és inclinat amb un
gradient del 5%, i Ia primera
fila situada a 2,50 m. de l'es-
cenari. L'escenari té una su-
perfície de 75 m2. i una boca
de 6 m. d'altària per 9,40 de
llargària. Compta també amb
fossa, pantalla mòbil i bona
instal·lació elèctrica que es
podria completar i actualitzar
amb una inversió de 6,5 mi-
lionsdeptes.

LaDefensora

El 1898 es construí el
teatre de La Defensora, per
voluntat de Ia societat de so-
cors mutus del mateix nom.
Avui, el teatre que fou més

popular i concorreut de Ia
nostra ciutat precisa una in-
versió de 14 milions de ptes.
per acondicionar Ia sala, l'es-
cenari, els seients i l'equip
tècnic. L'escenari té una su-
perfície de 43,50 m2. i una
boca de 4 m. d'aKària per
5,80 d'amplària. La seva sala
de 17 x 14 m. té capacitat
per acullir 250 seients de pla-
tea, més altres 200 al primer
pis. No compta amb teló ni
pantalla, peró sí amb fossa.
L'equip tècnic i elèctric i els
serveis auxiliars són molt de-
ficients, i Ia primera planta es
troba en males condicions
d'ús.

ParcMumcipaldeDeia

Es tracta d'un simple es-
cenari de 21 m2. situat en el
parc municipal de Ia vila veï-

nada, amb seients mòbils i
pràcticament nul·la disponibi-
litat d'equip de so, instal·lació
elèctrica, nid'attretipus.

Salad'actesdel
MonestirdeLluc

Es tracta d'una sala co-
berta construïda el 1952, si-
tuada a l'interior del Monestir,
amb una superfície de 14,70
x 7 m2., que compta amb un
total de 174 seients de pte-
tea. L'escenari té un espai
escènic de 45 m2. i una boca
de 2,75 m. d'attària per 7,15
de llargària. Compta igual-
ment amb un equip de so i
una pantalla fixa amb projec-
tor de 35 mm. No precisa
obres de condicionament, tot
i que les característiques
tècniques com a espai teatral
són millorables.

& GRUPO MUSICAL
COC/TAJ4i Animación en:
^XCL̂ ~X^ Bodas,comunionesy

t̂v^ Fiestas en general.

^^ Telefono: 63 31 48

CANARIOS, PERICOS, DMANTES,
LOROS DEL AMAZONAS, CAROLMS,

AGAPOMS TEJEDORES, CAPUCfflNOS,
HAMSTERS, TORTUGAS, ARDLLAS,
PECES CfflNOS, PECES TROPICALES,

VARffiDAD DE RAZAS DE GATOS
Y PERROS

PELUQUERM CAMNA

Món Animal
TELEFONO:63.36.19

PLAZA MERCADO,
ESQUINA C/. VIVES

EsDefensora
Un formós teatre a recuperar

Apesardelsseusesptendorososcomençaments.elpasdelsanyshafetefecteenaquestesàmplœsinstal.tocions.
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Turisme

Convidats per l'agència de viatges anglesa
Thompson, un reduft grup d'hoteters solterics
ha viatjat a Londres aquesta darrera setmana,
per tal de conèixer d'aprop Ia situació de Ia
demanda turística anglesa per a Ia pròxima
temporada. EIs hotelers assistiren igualment a
Ia fira del World Travel Market o fira mundial
del turisme, on aprofitaren Ia presència de l'es-

La indústria hostelera soöerica, Ia menys afectada

tand de Mallorca per col.locar i distribuir pro-
paganda turística de Ia nostra comarca.
Aquesta Fira reuní representants de totes les
zones hoteleres de Maltorca i també de Ia pe-
nínsula: Màlaga, Alacant, Girona, etc.

L'ambaixada sollerica estava formada
per Josep Rullan, Miquel Frontera i Nicolau
Cortès, President de l'Associació Hostelera. A

Ia seva tomada, "Veu de Sóller" ha dialogat
amb Nicolau Cortès qui, a Ia vista de Ia realitat,
ens ha avançat algunes previsions per a Ia
pròxima temporada turística, i ens ha insinuat
les directrius que hauran d'emprendre els hote-
lers de cara a Ia conservació dels clients habi-
tuals i a Ia conquesta de nous mercats turís-
tics.

S'espera una baixa del 20-25% en el número de
clients anglesos per a Ia pròxima temporada

PlàcidPérez

Pregunta.- Quina impres-
sió heu tret del vostre viatge a
Londres?

Resposta.- Les impres-
sions, en general, són que el
turisme anglès baixarà un 20 ó
25% de l'any passat a en-
guany. El govem anglès pre-
SK>na perquè Ia gent quedi de
vancances dins Anglaterra
mateix. A més, Ia crisi econò-
mica que tenen en aquell país
incidirà negativament en el tu-
risme mallorquí. Jo vull ser op-
timista i pens que Ia baixa, al
final, noseràsuperioral 15%.

P.- ¿Tan greu és Ia crisi
que pateixAnglaterra?

R.- EIs dirigents de
Thompson, ens explicaren que
realment pateixen una gran
crisi i no es poden permetre
de viatjar ni de tenir vacances.
Les despeses anuals de vi-
venda, per exempte, han so-
fert un increment de 200.000
ptes. aAnglaterra.

P.- ¿Com pot influir el
mercat anglès en Ia indústria
turística sollerica?

R.- Nosaltres no vivim
exclussivament del client
anglès, i és evident que si les
vendes a Anglaterra no fun-
cionen bé, les grans compan-
yies turístiques aniran a cercar
els clients a altres paisos:
Franca, Bèlgica, etc., / supòs
que, globalment, el turisme

moda és viatjar als països
sud-americans. Potser que el
Jorfait" els resutti més car, pe-
rò les despeses de restau-
rants, sales de festa, etc., són
moft més barates que aquí.
Ara bé: és indiscutible que no
tothom hi pot anar, i Ia única
banda on els europeus poden
anar de vacances sense gaire
problemes és a Ia Mediterrà-
nia, que és Ia distància més
curta i més barata on se'ls ofe-
reix allò que cerquen en matè-
ria turística.

P.- Quins serveis ofereix
el"forfait"?

R.- El Vorfait' comprèn el
viatge d'anada i tomada en
avió, el trasllat fins a l'hotel i
l'estància. L'estància pot ser
en règim de pensió completa,
mitja pensió, o només habita-
ció i desdejuni, a criteri del
client que contracta els ser-
veis.

P.- Si és així, el '1orfait" a
Mallorca deu ser molt més ba-
rat que a Sud-amèrica...

R.- La única cosa que ens
pot sarvar és, precisament,
que el *foriait" a Mallorca no és
car. El que passa és que fa
dos o tres anys que el fe/m, i
prest o tard s'haurà d'aug-
mentar. A més, les despeses
per serveis complementaris
són tan cares o més que al
seu país. Un dinar normal a
qualsevol restaurant, per
exemple, val els mateixos
doblers aquíque allà.

coneguts. Aquests clients ve-
nen a Mallorca i les agències
de viatges se n'aprofiten, però
no es poden comptabilitzar
com a visitants habituals. Tot
això fa mala l'hosteleria.

Larestad'Europa

P.- Com està Ia demanda
turistica als artres països?

R.- En general, encara és
massa prest per fer un càlcul
aproximat. A Bèlgica els símp-
tomes no permeten ser gaire
optimistes. A França també és
prest, però encara no ha estat
explotat turísticament. Sembla
estrany dir això a Sóller, quan
sempre hem tengut mofts con-
tactes amb els ciutadans fran-
cesos, però en aquell país en-
cara es poden fer mottes co-
ses en matèria turística.

P.-1 el turisme alemany?
R.- PeIs alemanys també

és prest per fer un càlcul, per-
què les ofertes encara venen
Ia temporada d'hivem, i fins
passat Nadal no comencen a
vendre l'estiu. Així i tot, no
crec que en el mercat turístic
alemany hi hagi gaire movi-
ment. EIs símptomes són bons
perquè Ia seva moneda, el
marc, s'aguanta bé en el mer-
cat de valors. Depèn en gran
part del temps que hagin ten-
gut a l'hivem, de si ha fet fred,
de si estan cansats de que
plogui, obésiha fetsol.

P.- Hi ha qualque pers-

ElshotetefssoltericscreuenqueelfuturdelsseusestaWimentsdepéndelacofiservacióderentofTi.

solleríc no baixarà més enllà
del 5 ó el 6%, sempre que ofe-
reixin unspreus assequibles.

Estiuejarà Sud-amèrica

P.- No obstant, sembla
que Ia darrera moda europea
és anar a estiuejar a Sud-amè-
rica...

R.- Es cert que Ia última

P.- Això vol dir que no tot
són problemes, idò!

R.- Hi ha un altre aspecte
a tenir en compte, que és el
"s/f only". Les companyies
"charter" venen Ia plaça d'avió
a un preu bastant barat, i mol-
ta gent viatja amb aquest sis-
tema, però utilitza segones re-
sidències o s'hostatja a apar-
taments d'uns amics o d'uns

pectiva favorable amb el tu-
rismeitalià?

R.- E/ turisme italià a
Sóller encara no ha començat
Venen amb les excursions pa-
gades i el "forfait" complet: Es
Fogueró, Son Amar, Formen-
tor, etc. Ho paguen tot junt.
Aquest estiu passat vengue-
ren bastants italians a Sóller,
però només d'excursió.

P.- I dels espanyolets, què
me'ndius?

R.- E/ turisme espanyol
cal tenir-lo mott en compte.
Hem de començar a conside-
rar-lo seriosament. Però el tu-
rista espanyol té un greu pro-
blema, i és que només vol viat-
jar els mesos de juliol i agost, i
nosattres hem de poder
aguantar els hotels oberts sis
o set mesos. Si a una agència
de viatges Ii deim que ha
d'enviar gent els mesos
d'abril, maig, setembre i oc-
tubre, també vol poder-ne en-
viar els mesos de juliol i agost.
De totes maneres, crec que
els espanyols viatgen més de
cada dia. En aquests mo-
ments, per exemple, els únics
hotels que estan oberts viuen
dels viatges que organitza
I'INSERSO per a Ia Tercera
Edat. Si no fos per aquests tu-
ristes, ara a Mallorca no hi hau-
ria ningú. Mai hi havia hagut
tan poca gent en aquest
temps.

NicotauCortte,MqutiFrontoraiJoMpRutanaMtetirenataiRra
MundMcMTuriwm.

P.- En resum, cara a Ia
temporada que ve, optimista o
pessimista?

R.- Jo seguesc dient que
Sóller, gràcies al nostre entom,
que hem d'intentar conservar
serà de les zones que sofrirà

menys Ia baixa de demanda
en Ia pròxima temporada. Es
evident però, que no podem
deixar el mercat de les mans, /
hem de continuar assistint a
les Fires i promocionant el tu-
risme de Ia nostra VaII.

ALMACEMS COMPM
LLEGA NAVTOAD

LLEGAN NUESTRAS OFERTAS
SABADOS TARDE - ABEERTO DE 6 A 8

CAMARAVIDEO 162.000pesetas
TELEVISORCOLOR 38.900pesetas
EQUIPOSDEMUSICA 24.700pesetas
MUEBLESTELEVISION 15.000pesetas
LOTE3CINTASAUDIOSONY 595pesetas
COCINASHORNOYGRILL 23.000pesetas
FRIGORÍFICOS 42.000pesetas
LAVADORASAUTOMATICAS 37.000pesetas
SECADORASSECADOTOTAL 49.000pesetas
ESTUFASDESDE 1.850pesetas
LOTE3SARTENES 1.500pesetas
CAFETERAS 985pesetas

LIQUIDACIÓN TOTAL ENCOPAS CHAMPANY, COÑAC, LICOR,
VASOS, CRISTALERÍAS, ETC...

TODAS NUESTRAS LAMPARASA MITAD DEPRECIO.

NOSEPIERDA NUESTRAS OFERTAS, SONINMEJORABLES.
VISÍTENOS

PUEDE EFECTUAR
SU COMPRA CON

LAS TARJETAS:

euPtacARO

V/SA
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FutbollllDivisió

Sofrir i patir. Aquest és el destí del C.F. Sóller en els
decurs dels darrers anys. I aquesta temporada, per
no perdre Ia costum, tassa i mitja. Ara mateix, el con-
junt solleric es troba a tres punts i tres positius de Ia
salvació. Pensem que el més probable és que dava-
llin quatre equips a regional. Aquest diumenge, una

altre amenaça al Municipal: un Santa Eulàlia molt re-
guitzer a fora camp, com ha demostrat aquesta ma-
teixa temporada, on a puntuat a cinc sortides de les
set efectuades. Sort que en ei Sóller podrà reaparèi-
xer Guillermo Martín i podria debutar un nou fitxatge:
OscarAzcona, un mig volant, procedentdel Eibar.

EIs ervissencs han sumat 5 punts en les darreres tres visites a Can Maiol

Sóller - Sta. Eulàlia, objectiu
indispensable: els dos punts

Això és masoquisme pur.
A veure quan podrà anar
tranquila a Can Maid, l'afició?.
Des de fa uns anys, Ia matei-
xa història, els mateixos pati-
ments, idèntiques angunies.
Ningú demana un equip
gallet,cabarretl.

L'únic, una posició tranqui-
Ia, sense argolles ni entre-
bancs. Sembla impossible. No
hiadret.

I ja hi tomam a ésser. La
salvació a tres punts reials i
tres positius. En un grup
"d'espavilatx", qui no corre, vo-
Ia.

D'aquesta manera, equips
teòricament dèbils, va com un
coet per amunt: Isleño,
Poblense, Maganova, Porto
Cristo, etc. I n'hem de deixar
quatreadanrera...

Comparant que és gerundi

L'any passat, amb Paex,
també va ser mort fluixa Ia
primera votta. Però, amics, Ia
segona fase, magnífica, i ens
satvarem per un sol punt!.
L'any últim, en aquestes altu-
res, amn 14 partits jugats, el
Sóller tenia 10 punts i quatre
negatius, un punt més que
enguany.

A Ia jomada següent; el
Manacor, guanyà a Can Maiol
(0-1), i l'equip va tocar fons
(10-6).

Però a partir de llavors, va
arribar Ia reacció, amn un em-
pat a Peguera, i un triomf a
Can Maiol davant un sempre
difícil Hosprtalet (2-1). La pri-
mera vorta es va cloure amb
quinze punts i cinc negatius.

Es dar que a leshores hi
havia 21 equips, i per tant,
dos partits més. Però a partir
de llavors, va arribar Ia reac-
ció, amb un empat a Peguera,
i un triomf a Can Maid davant
un sempre dtffcil Hosprtalet
(2-1).

La primera volta es va havia 21 equips, i per tant,
cloure amb 15 punts i cinc dos partits més. Però al final
negatius. va ser el mateix: davallaren

Es clar que a leshores hi cincequips.

• Resnl
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Poblen» - Isleño
Manacor - Alayor
Cade Foguera - Uosetense .

Manacor
Portmany
CaIaD-Or
Alayor
Fmmm millmt

Santa Ponia
Constando
BadfaCM
Code Pogoera
Hospitalet
Isleño
Arenal
P.Sta.Eulolia
Moganova-Juve

Porto Cristo
Cordo ssor
SOlLER
r - 1, ,•!•,,

ats

4—2
....2-O
....0-O
....6-O
...0-0

J

13
14
14
14
14
14
14
14
M
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14

classifica ClO

Arenal - SÓLLER i n
P.Sta.Eulalia - Moganova- J uve 1 -0
Hosphalet-CalaD'Or
Ferreria» - Porto Cristo
Constancia - Cardeiiar

«

9
8
7
3
6
5
5
6
5
4
6
5
5
5
5
5
2
3
2
3

I

3
4
3

10
4
6
5
3
4
6
2
4
3
2
2
2
6
3
5
3

P

1
2
4
1
4
3
4
5
5
4
6
5
6
6
7
7
6
8
7
8

OF

32
24
25
17
15
18
16
17
26
18
21
16
13
19
17
19
9

15
20
18

OC

12
12
18
6

13
16
11
19
16
20
23
24
15
22
21
24
19
23
29
32

PH

21
20
17
16
16
16
IS
15
14
14
14
14
13
12
12
12
IO
9
9
9

.1-1
1-0
1-0

ItM

+9
+6
+3
+2
+2
+2
+1
+1

-1
-2
-2
-2
-4
-5
-5
-5

EISoflercon>encaarecuperar
efectius. DavantelSanta Eulàlia,
el magnífic tot-terreny Martin,
tomarèataaNneadótitutar,
desprésdesuperairduestesions
consecutives (peu i nas). (Foto
Jesús).

Unanova
ensopegada,
situariaal
Sóllerambun
peudinsla
regional

Retoma Martín, i possible
debutd'Azcona

Poc a poc, l'equip de Je-
sel recupera efectius. El que
sembla segur de jugar és
Martín. Alfons i Brugos tenen
menys possibilitats, però
tampoc s'els pot descartar.
Per artra costat, un nou juga-
dor, Oscar Azona, procedent
del Eibar, podria debutar. Es
tracta d'un jugador polivalent,
amb certa tècnica i bon xut.
Jugarà amb el Sóller mentre
cumpleix el servei militar, es a
dir, faràtotalatemporada.

El Santa Eulàlia, Io dit, un
os de pinyol vermell. Un con-
junt fort i tècnic. Sempre a
Can Maiol ha causat mort bo-
na impresió. El Sóller haurà de
jugar a bon nivell global, per
tombar-li el coll. Un triomp
solleric, donaria morta tranqui-
lrtat. Es absolutament impres-
cindible no perdre aquest par-
trt. Ens consta que els juga-
dors son totalment conscients
de l'importància del matx.
Ànimiendevant.

L'àrbitre Gual, no volgué pitar un clar
penal fet a Got, en el minut 92

1 -0. Cinquena derrota
consecutiva a camp contrari

No fou suficient Ia magistral actuació
de Bemat. El Sóller no existí
en tasques ofensives, i així...

ToniOliver

Per cinqué cop consecu-
tiu, el Sóller tomà de buit en
un desplaçament. A s'Are-
nal, l'equip va aguantar fins
el minut 74, a setze del final,
quan arribà un penal, no del
tot necessari comés per
Edu, per traveta sobre Cal-
vo. PeI demés, el Sóller es
va veure dominat, amb qua-
tre ó cinc mdt bones inter-
vencions de Bemat, que no
feren, si no retardar el triomp
local. EIs visitants, tan sols
s'aproparen en perill, a tes
darreries, amb una monu-
mental ocasió de Nova, sol
davant un batut Gabaldón, i
una jugada de indubtable
penal sobre Got, en el
temps de descompte. I és
per puntuar a fora, el primer
que s'ha de fer es marcar
gol.Aixídeclar...

El seguidor sólleric, de-
safiant el fred i altres herbes,
altre pic va acompanyar el
deu equip. De poc va servir,
Ja que de nou, el conjunt
dels nous amors, en va de-
cepcionar. De sortida, forta
defensa sollerica, amb dos
lliures, Nadal i Bestard, per
darrera Ia línia de tres, Edu,
Tovar i CoII. El problema és
que Ia mitja de línia de tres,
Edu, Tovar i CdI. El proble-
ma és que a Ia mitja Ii farta
agressivitat, i els atacs del
rival, arriben en desbenda-
des. Un problema que Ja es
posà en evidència en tots
els partit anteriors a fora. Per
això, Ja a Ia primera part,
Bemat intervingué amb molt
d'encert en tres ocasions, i
Tuti xutà al travasser. El
Sóller en atac, en aquest pe-
riode, inexistent.

Moguda fou Ia segona

ElpenalcomessobreGot,el
vaveuretotelmon,excepte

Gual Artigues. Vaja peça amb
el de negrel. (Foto Sampedro).

part. El 0-0 es mantingué
fins a setze minuts del aca-
bament, quan es produí una
intemada de Calvo, acosat
per Edu i Bestard, i el primer
que aficà malauradament el
peu i el va fer caure. Penal,
executat per Pons, i Bernat
que Ii endevinà l'intenciò, i
quasil'atura(1-0).

A Ia fí reaccionà el Sóller,
i Nova disfrutà d'una ocasió
d'or, Ia primera pel Sóller,
anticipant-se a Ia sortida de
Gabaldón, però Ii pegà fort,
quan el gol Ja es cantava, i Ja
en el temps de descompte,
Got, s'intemà i fou clamoro-
sament tomat per dos de-
fenses a dos metres de Ia
porta. Gual Artigues, d'inca,
es va fer el suec davant una
infracció tan clara, lncreible i
definitu. La sort ja estava
decidida. Quan s'esta en
mans d'aquests ineptes de
negre, Ja és sap. En moftes
ocasions, un punt salva a
condemna d'un descens.
Esperem que no sia aquest
elcas...

Jaime Fons

Auòi

REPARAClONyVENTA
PLANCHAyPINTURA
SERVICIODEGRUA

PoetisaFranciscaAlcover,s/n. TeI.630235-SOLLER

. PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Tel6fono63O1 32

SantJaume,7- Telefono63 Ì286
FABRICA: llleta, 48 - Ca 'n Tabalet - TeI. 63 06 51

RESTAURANT SA COVA
MENUECONOMIC;DIFERENTCADADIA

CUINA MALLORQUINA
OBERTDE12'30h.A 15'3Oh.

VESPRESAPARTIRDELES 19'00h.
TOTS'HIVERN

TANCAT ELS DIMECRES
Telefono639189C/. FelipeBotaa, 3-DeiàlMallorca)

FRUTS 8ECS
PatatiUa,golosmasytoda clasede

frutossecos
Call0Lluna,68

pís^££^2^7
, T Mue6les ̂

l·lAVARRO
G66. i i ' > i — _

^<*rpinteria de cbf&

SOLLER (Mallorca)

CalledesaMar210tel:630930

PEZ f
COMUNICAASUSCLIENTESY
AMIGOS QUE PERMANECERA
ABIERTOTODOELLNVffiRNO.

LABORABLESA PAR TIR DELAS
21,30HORAS.

DOMINGOS YFESTIVOSA
PAR TIR DELAS17HORAS.

VIDEO CUPS - POOL BILLAR - FUTBOUN
TEL:633787

C/. Almirante Miranda, (principio calle Fútbol)
PORTDESOLLER
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Sa glosa den Tomeuet
Aferescapviu...

Una altre forta llenegada
foterem dins s'Arenal
i crecqueja fa pardal
s'excusa que han posada

Jugadors lesionats
i targetes de sanció
i es nostrp entrenador
amb partits mal plantejats

Crec que és s'hora de demostrar
a davant tots ets aficionats
que s'equip necessita puntuar
per fugir des devallats

Sinofeimescapviu
de diumenge guanyar
aSta.EulàliadesRiu
només mos quedarà DAVALLAR

La Tercera, resum deIajomada

EIs penals decidiren dos partits
Antoni Rullán

Cap equip pogué guanyà a
fora. Tres partits acabaren amb
empat, Manacor-Alakx; Santa
Poncai>ortmany i Hospita-
let< l̂a d'Or. PeI demés victoria
pels que jugaven a casa seva,
destacant els sis gols que es
marcaren als encontres Ba-
dia-Fetónrtx (4-2) i Cade-Uose-
tense(&0).

Es marcaren un total de vint
gols i deu equips es quedaren
sense fer-ne cap ni un.

Es señateren dos penatäes,

Juvenils Ia. Regional

que decidiren el partit, foren als
partits Santa Eulàlia-Maganova i
Arenal-Sóller.

Malgrat qüe en els dos da-
rrers partits jugat a casa seva
només a pogut sumar un sol
punt, el Manacor encapsala Ia
classificació. Ocupen les darre-
res posicions, Sóller, Felanrtx i
Uosetense, empatats a punts i
en negatius (9-5). Recordem
que en els darrers 5 partits ju-
gats i del 10 punts disputats el
Felanitx n'ha sumat 3, el Sóller 1
¡elLIosetacap.

Es el Manacor l'equip que
ha guanyat més partits (9) i el

que ha marcat mes gols (32).
Cardesar i Felanitx els que n'ha
guanyat menys (2), i el Alaior el
que ha empatat més vegades
(10). Sóller i Lloseta, els que
n'han perdut més (8). Siguent el
Uoseta l'equip que ha encaixat
més gols (32). I el Alaior el que
ni han marcat més pocs (6).

Per a Ia propera jornada
veiem com a partits més inte-
ressants, els que jugaran FeIa-
nitx-Cardesar; LJoseta-Santa
Ponsa i SóHer-Santa Eulàlia,
amb equips situats a Ia zona
baixa de Ia classificació i que
poden clarificar el futur.

Sallista 1 - C.F. Sóller, 0

Joan-Antoni

Alineació: Antoni, Celià,
Sacares, Bemat, López,
Domingo, Bujosa, Raja,
Carmeto, Jiménez i J. Antoni
(Vicente).

Gds: Minut 69, 1O, re-
butjada d'en Celià que es
recollida per n'Antoni que Ii
fuix de tes mans degut a
que el davanter local Ii entra
en falta, faKa que l'àrbitre no
siula, i el mateix davanter
marca a porta buida.

Comentari: El Sóller va
merèixer al menys un empat.
L'frbitre perjudicà al Sóller
especialmenten amb dues
jugades. Donà per bó el gd
del Sallista quan hi havia
hagut faKa feta al porter i
anulà un gol al Sóller total-
mentlegal.

A Ia primera part el do-
mini fou aftem, en jugades

de perill a les dues porteries.
La segona part va ésser ma-
terialment soHerica. EIs nois
d'en Pep Got controlaren Ia
situació i disposaren d'opor-
tunitats per haver guanyat el
partit.

Diumengeelmati,
Sóller-PortoCristo

Malgrat les baixes del
C.F. Sóller Ia línia que duien
no és de les més bones. Es-
perem que Ia sort canvii, i si
pot ésser que sigui en
aquestproperpartrt.

IIIRegional

PuertodeSoHer,2-
C.D.S'Horta,0

M.A.Feijoo

Port de Sóller: CoII, Coca,
Pizà (Bestard), Vázquez,
Bort, Pardo, Galindo (Ruiz),

Raja, Suau (Daza), Torrens
(López) y Ferrer (Moragues).

C.D. S'Horta: Estévez,
Lobo, Binimelis, Barceló,
Ruiz, Barceló II, Castillo
(Bemasar), Saez CTorrens),
López, GarridoyAntich.

Arbitro: Sr. Domínguez,
en términos generates bten.

Gotes: Minuto 75 (1O).
Suau de tiro raso cruzado.
Minuto 77 (2^) López, tras
un despeje corto del portero,
remataalasmallas.

Comentario: Da gusto
ver jugar a estos jóvenes lo-
cales, con esa fé y ganas,
durante los 90 minutos del
encuentro y tal vez por ello
se ganó el encuentro. La di-
ferencia debió ser mayor.
Por Io visto en las dos útti-
mas semanas se ve que a
estos jóvenes les van los
equiposgallitos.

Mañana se enfrentarán al
Mariense y esperamos que
puedan puntuar en dicho
desplazamiento.

Port de Sóller, 3 - U.D. Alcudia, 1
Recuperación del liderato

M.A.Feijóo

Port de Sóller: Pujol, Vidal, Ros-
selló, Gueri, Català, Adrover,
Serra, Atienza (Alba), Galindo
(Manrique), CastaldoyLozano.

U.D. Alcudia: Romer, Mir
Uompart, Ferrer (Cantalapiedr),
Diaz, López, Mira, Pinto, Carre-
tero, Rocamir y Espinosa (Fer-
nández).

Arbitro: Sr. Gómez, su ac-
tuación fue buena, aunque pitó
un penalty muy riguroso; amo-
nestó con tarjeta amarilla a Lo-
zano, Català y Manrique por
parte local y a los visitantes Fe-
rreryCarretero.

Goles: Min. 18 (1O). Cóner

Infantils

sacado por Castaido que rema-
ta a Ia red Galindo. Min. 28 (2O).
Atienza en porfía con un defen-
sor visftante, hace que este úl-
timo aloje el ba)on en su propia
porteria. Min. 57 (3 )̂. Centro de
Adrover desde Ia derecha que
el portero no sujeta y Castaido
muy oportuno marca. Min. 75
(3-1). Pujol sale a despejar un
batón, que va a disputar Pinto,
ambos chocan y penarry que
transforma Carretero.

Comentario: Encuentro có-
modo para los locales que en
todo momento fueron superio-
res a sus contrarios, si descon-
tamos el úrtimo cuarto de hora
en que el conformismo local
restó aliciente al mismo.

C.F. Sóller, 0 - R. Mallorca, 3
Joan-Antoni

Alineación: Alcover, Pomar, En-
senat, March, Pedrero, Rodrí-
guez, Arbona, Castillo, Fonta-
net, Castaner i Molino (Gregori).

GoIs: Minut 35, 0-1, Cristò-
bol. Minut 46, 0-2, Vasco. Minut
83,CK3Gomez.

Comentari: EIs del Mallorca,
superiors en envergadura física

itècnica.
El domini fou attem al llarg

del temps reglamentari. EIs lo-
cals demostraren una vegada
més l'esperit de lluita i de supe-
ració que tenen davant els
equips superiors, malgrat el re-
surtatadvers.

Hem de destacar a tot
l'equip, emperò hem de fer
menció especial a n'Ensenat,
en Pedrero i en Fontanet.

San Pedro, 4 - Sollerense, 0
Joan-Antoni

Alineació. Jeroni, Seguí, Vatls,
Hemandez, Ribas, Joser>Anto-
ni, Arfons, Padilla, Josef>Uuis,
Paris i Moragues (Zapata i Al-
cover).

Comentari: Per causa del
potencial de l'equip local els
nens de n'Aroza es defensaren
dins el seu terreny, controlant

bastant bé els atacs adversos
que es produiren mott succesi-
vament, emperò tantes vega-
des "fue el cántaro a Ia fuente"
queesvarompre.

Per tant a partir del primer
gd marcat per l'equip local els
nens del "SoHerense" es*vingue-
ren a baix, i els adversaris mar-
caren tres gols més, deixant el
marcador amb el definitiu qua-
treazero.

En un principio el encuentro
tenía el aliciente de ver al nuevo
entrenador y Ia posible entrada
de Alba, nuevo jugador que se
encuentra en calidad de cedido
por parte del C.F. • Sóller. DeI
primero diremos que tan solo
ocupó el banquillo Ia primera
parte, Ia segunda Io hizo Parra.
Y en cuanto al jugador se Ie vie-
ron algunas cosas de calidad.

Dos puntos más para los lo-
cales, hay que evitar el juego
de los minutos úttimos (sobre
todo en casa), así como en tar-
jetas tan provocadas, y el do-
mingo a puntuar en el campo
del Montaura. Buena ocasión
para afirmar el liderato y au-
mentar Ia cuenta de positivos.

FutbolAleví

Alaro,5-
SoHerense,4

Joan-Antoni

Alineactó: Catóentey, Mayd,
Mrçuel Ensenat, T. Ensenat, Pa-
dida, Ros, Martínez, Rodriguez,
VaJcaneras, Casas y Carbo
(PuigiBrage).

GoIs: Minut 5, 0-1, Casas de
faKa. Minut 7, 1-1, Vfcens. Minut
12, 1-2, Carbó. Minut 18, 2-2,
Andreu. Minut 21, 3-2, Carles.
Minut 25, 4-2, Sànchez. Minut
31, 5-2, Uorenç. Minut 45, &3,
Vateaneras. Minut 52, S4, Martí-
nez.

Comentari: Un cop més tra-
valaren a fora de casa els pupils
de n'Andreu. El primer temps
sortiren relaxats i tes conse-
qüències foren força greus. EIs
kxals es varen aprofitar mar- -
canMos els suficients perquè el
partitquedéssentenaat.

A Ia segona part es centra-
ren els soferics, reaccionant
mott bé, marcant dos gols, però
no foren suficients per aconse-
guir un resuKat positiu.

Cartelera esportiva
Sabado,9

Fútbol:
15.00 h. U.D. Solterense - Sp. S. Marçal (Atevines)
16.30h. U.D. Solterense - Patronato (Infantiles)
18.00 h. Viajes Sóller - Sant Marc (Fútbol Empresa)
Domingo, 10
10.30h. C.F. Sóller - Porto Cristo (JuvenHes)
15.30h. C.F. Soller-SantaEulalia(llla. División Nacional)

SOFIA
PIEL0 REGALOS

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

Prendas de piel señoras y caballeros, precios
asequibles.

Regalosyobjetos de decoración nacionalesyde
importación.

CALlDADYBUENGUSTO.

+
sofia ~~j

^S.y • HOTCL
OfHeKOi

^L
D

C. HtKIHt

C^.
M

Antonia Seguí
Depitación-Pedicura
Manicura-Masajes

Limpiezadecutis
TeI. 63289J

C/. San Bartolomé, n'6

CaVi
BiM

FERRETERL^
Armería

Luna, 12
Tel.630447

SOLLER
(Mallorca)

PLACERy
RELA)AMIENTO ALFREDO LORENTE

Taller de Reparaciones
Electrónicas

Radio Cassettes — Televisión y Video
Instalación de Antenas

JuntoHotelEIGuía. TeI. 633919-SOLLER

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

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

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

Pernal
ME DROGUERÍA

PARAFACHADAS,
INDUSTWAS,

DECORAOONYMARNAS

5Ä
deMiguelD.Bernat

C/.Palou,22.Tel.633842

*OUo4

ipProcolor

PAPtLESPlNTATX)S,
MOQUETAS,COlAS,

PINCELERIA,INSEaiCIDAS,
ARTICUlOSLIMPIEZA,

PRODUCTOSPARAMSCINAS,
ARTICUlOSPARAARTISTA,

PALOU,22
TEUFONO 633842

SOLLER(MaHorca)
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TirdeFona Bàsquet Billar

ManuelGuefTeroentrertsmilk>rsfonersiltenc8.

Manuel Guerrero, quart
classificat en el Campionat
de tes Balears de Tir de Fona

Joan

El solleric Manuel Guerrero
es va classificar en quart lloc
en el "VII Campionat de tes
Balears de tir de Fona" en
el camp de n'Hereveta de
Porreres, amb Ia participació
dels primers classificats de Ia
Challenge del Consell Insular.

El guanyador indiscutible
a Ia categoria absoluta fou el
campaneter Diego Camuñas,
també de Campanet, logrant
vuit punts a trenta passes i
quatreaseixanta.

El tercer ltoc fou pel llosetí
Justo Moreno amb cinc punts
a trenta passes i quatre a sei-
xanta.

FútbolEmpresa

El solleric Manuel Gue-
rrero va quedar empatat
amb sis foners més pel quart
lloc, amb un total de set
punts.

La competició va ésser
arbitrada pel Col.legi de Jut-
ges de Tv de Fona, dins els
que es troba el també solleric
JosepSanchis.

El nostre representant,
l'amic Manuel Guerrero, s'ha
oferit per ensenyar a tirar amb
fona a tots els que estiguin in-
teressats.

Vos podeu posar en con-
tacte directament amb ell,
telèfon 63.30.32, o amb qual-
sevol dels directius de Ia
Societat "Defensora Solleren-

V. La Real, 3 - Viajes Sóller, 1
F.M.

V. to Real: Galindo, Terrasa,
Arbós, Pons (Muñoz) Asensio
(Sastre) Arvarez (Balaguer)
Pons, Ramis O"errasa) Martín,
OrtJzyLeónO/aquer).

Vtaje8 Sótter Olivares, Ra-
ja, López Ofidana), VaIIs (Ufar-
te), Sema, Fetjóo, Qua, Héctor
(lriarte) Martínez, Frontera y
Girbent.

AfMtv Sr. Salines quetuvo
una actuación buena.

Gotes: Por parte local, Va-

quer, Martín y Ramis; siendo
por parte visitante Héctor.

Comentario: A los Vetera-
nos de Sóller Ia suerte continua
siéndotes adversa. En Ia prime-
ra parte, en Ia primera ocastón,
k>s locates marcaron cuando tos
visitantes habían desaprove-
chado unas cuantas y para
colmo de mates un penalty que
paró el portero local. En te rea-
nudación, los Veteranos tras
encajar el segundo gol en tos
primeros minutos se desmorali-
zaron. Y para mañana se recibi-
ráencasaelSantMarc.

JuvenilMasculí

Juv. Mariana, 67
Espanyol, 59

Magnífic triomp davant el líder
Jota

J. Mariana: Jaume (16), Mainzer(7), Rodelas(14), CHi-
ver(16), Morell(5), Atfavor(9), Castelló, González, Garrido, Se-
rra.

10 tirs lliures de 30 intents.
1triptede5intents.
28 tirs de dos de 66 intents.
15 fattes comeses. Sense eliminats.

Espanyol: Abraham (21), Ctedera (8), Gómez (4), Herre-
ro, Alomar (2), Bauza, Batte (2), Montserrat, Pujol (18), Bauza
tt(4),Qadera.

12tirslliuresde22intents.
24 faftes comeses, Eliminats: Abraham, Ctedera i Gómez.

AHresresuKats:
•

Juvenil Femenl: Juv. Mariana, 57 - Pertes M., 51.
CadetMasculi:St.Josep'B",75-J.Mariana,40.
CadetFemeni: St. Josep, 71 - J. Mariana, 45.
lnf.Masculi:St.Josep"B",45-J.Martena"A".65.
Inf. Femeni: J. Mariana, 43 - Santanyí, 34
Mini-Basquet Masculó: J. Mariana, 28 - St. Josep "C", 21.

TercerTomeig PerruqueriaJ. Socias

Llorenç Bota el gran absent
Joan

TaI com haviem anundat a
les planes de "Veu de Sóller" el
passat dimarts, dia catorze, dia
catorze de novembre, va co-
mençar en el "Circulo Sdlerense"
el Tomeig de Billar "Perruqueria
Joan Socias", que aquest any
arriba a Ia seva tercera edició.

Aquesta vegada el Torneig
es disputà a una sola categoria,
tots contra tots, amb l'intenció
de poder definir Ia categoria
dels jugadors cara a vinents
confrontacions.

A l'hora de l'adjudicació
dels trofeus es tindrà en comp-
te ta categoria de cada jugador
al'anypassat.

La gran absència és un LIo
renç Botam guanyador del Tor-
neig anterior, i un dels favorits
de cara al triompf final d'aquest
any.

A destacar també l'absèn-
cia del veterà Jaume Estarellas,
per motius de salut, al que Ii
desitjem una ràpida recupera-
ció.

Les partides es fan a dos
sets de deu caramboles. En cas

d'empat final es farà una parti-
da a tres sets de deu carambo-
les. I en cas de més de dos
empats es faria una lligueta en-
treells.

Si akjun jugador es retirà
durant el transcurs del tomeig
totes les partides disputades
perellsserannules.

El Comité de Competició
d'aquesta prova està compst
pen Gaspar Cortés, en Barto-
meu Ensefiat, en Bartomeu Pa-
louienJoanSocias.

EIs resuttats de tes confron-
tacions disputades fins ara és el
següent:
J.A. Aguitó, 0 - P. Magraner, 2
Joan Socias, 1 - S. Burguefto, 1
J.Sampd,0-B.Patou,2
Tomàs Romer, 2 - J. Mascaró,
0
M. Casasnovas, 2 - G. Sastre, 0
S. Forteza, 0 - M. Ferrer, 2
J. A. Jorquera, 2 - P. Jaume, 0
M. Gelabert,0-B. Enseftat, 2
J. Quetglas, 0 - A. Socias, 2
P. Magraner, 0 - J. Socias, 2
J. Mascaró, 0 - J. Sampol, 2
G. Ferrer, 0 - J. Quetglas, 2
G.Sastre,0-T.Romer,2
M. Ferrer, 0 - M. Casasnovas, 2
P. Jaume, 2 - S. Forteza, 0

Atletisme

Vergonya Cavallers! (Segona part)
Joan

Segueixen les represàlies. 'Veu de
Sóller" sempre al peu de les noticies se-
gueix denunciant les irregularitats.

Vergonya cavallers! Sabeu, amics
lectors, quina és Ia darrera de certs apre-
nentsdefederatiu?

Després del vergonyós espectacle
del Cross de San Fernando, certes "per-
sones" que controlen Ia Federació i que
encara no han pogut "digerir" Ia fusió de
l'Hermes amb el "Circuto Sollerense", a
pesar de Ia seva legalitat, han sancionat
als etJetes d'aquest nou Club que varen
participar en aquesta prova sese Ia lli-
cència de Ia nova temporada (quan el
termini de l'actual ara dia trenta de no-
vembre).

I sabeu quina ha estat Ia sanció? Nl
més ni menys que quaranta dies. Du-
rant aquests quaranta dies Ia Federació
no accepta les seves fitxes, per el que el
termini de presentació estarà acabat en
finalitzar te sanció, havent de fitxer per

decidir, sense club. Aquesta il.lógica e
increïble mida (si no tenen llicència fede-
rativa, -així com pareix donen a entendre
certs mandataris illecs- no poden ésser
sancionats), perjudica greument al Club
Solteric per el que aquest ha interposat
un recurs davant el Comité de Disciplina
Esportiva de Ia F.T.B.A., i si aquest no
prospera, com és d'esperar, pareix que
es recurrirà a instàncies superiors.

Ja comença a ser hora de que rodin
caps!

Crossd'lnca

Puntuable per a Ia Challengue de
Cross, i en el que de nou degut a les en-
vejes, personalismes i poca vergonya de
certs federatius, bastants dels atletes de
l'Hermes-Circulo Sollerense no hi varen
poder prende part. Per el que mott pos-
sibtement interposin també un recurs per
anul.lar Ia puntuació d'aquestes dues
irregulars proves de cross.

A Ia categoria de juniors hi varen

prendre part un total total de trenta co-
rredors entre ells el solleric Cristòfol Cas-
tañer, disputant-se Ia cursa damunt un
recorregut de 6.100 metres. La seva ac-
tuació fou millor que a Ia prova anterior,
classificant-se l'onzè amb un temps de
21,30". Es va imposar en Ginard des Fidi-
pides, seguit de n'Alex Studer del Pollen-
ça i en Gomariz també del Pollença.

A ta prova de sèniors, disputada da-
munt un recorregut de prop de nou-mil
metres hi varen prendre part setanta co-
rredors.

En Francesc Arbona foy el primer
solleric classificat en el lloc disset. Va te-
nir una cursa bastant bona amb molt bo-
na progressió, milkxant també amb refe-
rència a Ia prova anterior. En Pere-J. CoII,
amb una cursa mott disaeta, es va clas-
sificar en el Hoc trenta-dos. En Roberto
Ctedon va aconseguir el lloc trenta-cin,
essent aquesta te seva primera cursà de
cross. Bona actuació, emperò que pot
millorar encara bastant.

El guanyardor fou n'Antoni Peña del
Pollença, seguit d'en Muñoz de Fidipides.

Planchistería
CRESPI

*TALLER DE CHAPA, PINTURA
YMECANICA

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

CAMlNOFONTANELLAS, n° 14
TELEFONO:63.16.80

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

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

Cl. Victoria 1 / deMaig, 48-SOUER

CHAPA Y PESTTURA

TONI GUASP
C/. Cuadrado, 6

Teléfono 63 34 92 - SOLLER

* MOBLE MALLORQUI
ANTIC

* FUSTERIA

<*N PoV
S* FUSTCRrA

TALLUlEXPOSlClO:

CAMICASJURAT
TEL.6331 16
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ANUNCIS CLASSIFICATS

PffiLCONFECCION
AMEDE)A

TOT-PELL
BAJOSEDENPARK

07108
PUERTODESOLLER

SE COMPRAN MUEBLES AN-
TIGUOS y toda clase de obje-
tos. Carrer de Ia Rosa, 3. TeI.
63.28.73.

COMPRAM MOBLES i qusOse-
vol altra cosa rústica o antiga.
Pagam al comptat. Antiguitats
Antoni de Sa Coma Qeroni
Bisbal). Carrer del Vicari Pas-
tor, 8. Teléfonos 63.08.65 i
63.07.68.

DE PARTICULAR A PARTICU-
LAR. Se vende Apartamento
Duplex, interiores comple-
mentamente nuevos. Puerto
de SóUer. TeI. 63.25.79. Precio:
8miUones.

SE VENDE habitación de ma-
trimonio completa, toformes:
63.13.48.

SE BUSCA, SEÑORA O MA-
TROdONK) para cuidar ancia-
no en el Puerto de SóUer en
régimen interno. TeI. 23.00.33
645.89.83.

SE DONAN CLASSES DE RE-
PAS fins a cuart d'EGB. 2000
Pessetes mes. Telèfon.
63.01.72. Telefonar a partir de
les9delvespre.

SE VENDE UN PISO de 2 habi-
taciones. Telefono63.30.38.

SE DAN CLASES de mecano-
grafía y se pasan trabajos a

máquina. Razón: Teléfono
63.24.21. Apartamentos Neptu-
no,PuertodeSoller.

SE DAN clases de E.G.B. y
lengua casteUana. Razón: telé-
fono 63.24.21. Apartamentos
Neptuno, PuertodeSóller.

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

SE VENDE chaquetón de
marmota. Llamar lunes, martes
y viernes de 7 a 8 de Ia noche.
Telefono63.34.S6.

COMPRARLA pequeño piso,
estudio o altülo convertible en
vivienda. Pasar ofertas por
escrito al Apartado 10090 de
Pataa.

SE VENDE una balanza elec-
trónica, una vitrina mostrador
y varias cámaras. Teléfono
63.01.17, horas despacho o aI
63.26.92de21a23.

SE TRASPASA TIENDA en el
Puerto de SóUer. Primera lí-
nea, toformes: Casa Pizá, o
Tetf.63.05.21

SE TRASPASA TŒNDA en el
Puerto de SóUer. Totahnente
montada y con género. Precio
interesante.Telf.63.04.91.

Los interesados en orientarse
para saber su futuro, pueden
soücitar día y hora al TeIf.
63.39.34.

VEN PB SENSE ESTRENAR.
120 m2. amb porter automatic,
instal·lació d'antena col·lectiva
i radiodifusió, toformes: TeI.
63.03.93. (De 13 a 15 hores i de
19a22).

Esportescolar

Cross Son Angelats
Joan

Baix de l'organització
tècnica del Comitè Local
de Sóller de l'Esport Esco-
lar, es va disputar, el pas-
sat dissabte dia vint-i-cin,
a Son Angelats, Ia Primera
Jornada de Cross, essent
aquests els primers clas-
sificats dins cada catego-
ria:

Iniciació Masculins:
1.- Miquel Guerrero
(SS.CC.)
2.- Antoni Pomar
(SS.CC.)
3.- Gerard Muñoz (SS.
CC.)

Iniciación Femenina:
1.- Caterina Covas
(SS.CC.)
2.- Maria del Mar Puig
(SS.CC.)
3.- Marina García
(SS.CC.)

Benjamins Masculins:
1. - Rafel Calero (Es Puig)
2.- Héctor Cledon (Es
Puig)
3.- Manuel García (Espor-
les)

Benjamins Femenis:
1.- Sofía Lorente (Es
Puig)
2.- Sonia Roig (Espories)
3.- Cristina Fiol (San Vi-
cençPauI)

Alevins Masculins:
1.- Antoni Payeras (Es
Puig)
2.- Marc Palmer (Espor-
les)
3.- Pere Font (Espories)

Alevins Femenins:
1.- Elisa Fernández
(SS.CC.)
2.- Marisa Gómez (Espor-
les)

InfantílsMasculins:
1. - Antoni Vidal (Espories)
2.- Josep Ribas (Espor-
les)
3.- Caries ViIa (Espories)

Infantils Femenins:
1.- Iolanda Martínez (Cír-
culoSollerense)
2. - Gloria Pino (Espories)

CadetsMasculins:
1.- Josep-Ma. Coca (I. J.
Miró)
2.- Bartomeu Julià (Espor-
les)
3.- Joan Puigserver (San
VicençPauI)

Cadets Femenins:
1. - Isabel Cano (Espories)
2.- María López (Espor-
les)

L'interessant matinal
esportiva va finalitzar amb
el lliurament d'una placa
commemorativa als tres
primers classificats de
cadacategoria.

Molta paUa i poc bessó
EsPagès

Fa pocs dies que un d'aquests que, de vegades,
compren cotxes nous, va anar al mecànic queixant-se
que Ia barqueta Ii feia renous rars. El mecànic Ii contes-
tà que era normal i que l'estrany seria que no en fes
gens, Ja que degut a l'estat en què es troben els nos-
tres carrers, fan renou fins i tot els caparrots dels que
caminen.

De veritat que és una vergonya, i que dins un lloc
en el que es tuden tantes mils de pessetes, no es pu-
guin comprar un grapat de camions de quitrà per pe-
gar una repassadeta als carrers, perque n'hi ha algun
que té uns clots que si hi pegues dins, t'han de treure
amb un tresca-pous.

Tots recordareu el cotxe que va pegar dins un clot
darrera el Través, i que fou necessària una grua per
treure'l.

Preguem perque això no passai més.

Sembla mentida que:

-Que Ia tertúlia que es fa a Ia Raça, de les 8 a les 9
del vespre, al costat de Ia font, de cada dia estigui
més concorreguda.

-No sabem com s'ha arreglat el cafeter del mig de
Plaça, però ara Ja no té cap ocell davant el seu portal,
aratots són davant l'Ajuntament.

-Que en Félix Pons els tingués tan ben posats per
treure fora de Ia Cambra de Diputats els d'Herri Bata-
suna.

-Que el buit de poder administratiu de l'Ajunta-
ment, no es pugui comparar, en absolut,al ple que vol
estar el poder polític. Tots volen poder. Es normal, per
aixòhisón.

-Que els O.V.N.I.S. que es veuen per Sóller, sola-
ment els puguin veure segons quines persones. EIs
altres devem ser pardals o alguna cosa semblant.

-Que en Joan Oliver, no pugui córrer Ia Marató de
Calvià per unaTENDINITIS AQUILEA.

-Que el Crèdit Balear posés el seu caixer automà-
tic en "MOVIMIENTO" en lloc de "EN FUNCIONAMIEN-
TO". Aixóel diu lainformaciód'un setmanari local.

Veupopular

Quina opinió Ii mereix els politics sollerics
CaterinaBERNATMAS
Estudiant.
En aquest moment concert hi
ha un poc de confusió entre
ells. Aixó ho dic perquè se no
s'entenen el Batle i el Secretari i
juntament amb els problemes
intems dels altres partits, es
crea aquesta confusió.

EIs temes del Port Esportiu i
el Túnel fan que s'adaptin
aquestes actituts i es prenguin
decisions que endemés dels in-
teressos polítics es defensin els
econòmics i els socials.

AntoniCELIASASTRE
Estudiant.
Tenc una doble opinió: una so-
bre els polítics d'abans del con-
sistori i una altra sobre els ac-
tuals. EIs anteriors eren unes
persones que feien feina pel
poble amb bona voluntat i Ia
opinió que em mereixen els ac-
tuals és massa forta per po-

sar-la damunt el Setmanari. Es-
ticdesenganat.

Jaume PEREZ ARBONA
Estudiant.
Jo no els segueixo molt, però
me n'adono del que fan. La
meva opinió és que el trobo
molt deslligat de Ia realitat del

poble són molt partidistes. A
vegades dóna Ia impresió de
que els interessa més el partit
queelpoble.

Joan LLOBERA ESCALES
Curtidor.
No sé res,... No estic al dia so-
bre les gestions que realitzen.

Restaurant
SOL Y SOMBRA

OBERT A PARTIR DEL DISSABTE DIA 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

altamar
discoteca

TODOS LOS DOMINGOS

Y FESTIVOS

Grondes Qnlns
Juuenlles CON LOS

ULTIMOS
VIDEO-CLIPS
DEL MOMENTO

A partir de las 17 horas

No (alteis Grandes premios
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Baleart'89 Escola de margers Deià

Hiserà
present
l'artesania
delaSerra

Jaume Casasnovas

Enguany per quart any
consecutiu es convoca Ia Ba-
leart'89, amb una petita va-
riant i es que passa a dir-se
"W FTRA D1ARTESANIA I
D'ANTIQUARIS". La raó fona-
mental que anima a l'organit-
zació de Baleart'89 és Ia po-
tenciació de l'artesania de les
Balears.

A més de l'artesania illen-
ca, Baleart'89 ofereix, també,
mostres d'artesania d'artres
comunitats autònomes i d'al-
tres països, com és ara l'lndia,
PortugaliPerú.

Entre els diversos stands
ubicats a IFEBAL, prop de
2.500 m2., s'han de destacar
els de les institucions públi-
ques com els de Ia majoria
d'ajuntaments de Mailorca o
el Consell Insular de Mallorca.
Entre els ajuntaments assis-
tents destaquen: Palma, Ma-
nacor, Inca, Felanitx, Santa
Maria, Sineu, Artà, Campos...
Aquests ajuntaments, un dia
cada un, faran una demostra-
ció de Ia seva artesania, Ia se-
va música i els seus produc-
tes més populars o represen-
tatius.

L'estand del Consell Insu-
lar de Mallorca mostrarà l'ar-
tesania pròpia de les diverses
comarques de l'illa: Tramun-
tana, Raiguer, Ra, Uevant i
Sudest.

A més presentarà Ia tasca
realitzada per les esco-
tes-taller promogudes pel
FODESMA: Escola de Mar-
gers i Escola de Mestres d'Ai-
xa.

Si voleu gaudir de Ia nos-
tra artesania podeu visitar
aquesta fira entre el 2 i el 10
de desembre a IFEBAL, devo-
raTràficaPalma.

Ia seva
activitat cap a altres municipis

Catalina Pomar

Per Ia primera quinzena
d'aquest mes està previst
l'acabament del curs de
l'Escola de Margers, jun-
tament amb Ia graduació de
Ia primera promoció d'alum-
nes, amb una totalitat de
vint.

Enguany, endemés de
formar margers s'ha com-
plementat el curs amb Ia
formació de picadors de
pedra. El pròxim curs co-
mençarà durant el primer
trimestre del 1990. Per
aquest motiu, s'està pen-
sant en Ia possibilitat de
descentralitzar les ensen-
yances i treballs formatius
de Ia institució, que consisti-
ria en Ia ubicació d'alguns
mòduls de margers o pica-
dors de pedra en diferents
municipisdel'illa.

CamideLluc

Per attra banda, també
està previst que col.laborin
en el citat projecte de reha-
bilitació dels antics camins

El pròxim curs, l'Escota començaré a rehabilitar els arrbcs camins de
muntanya de MaHorca.

de Mallorca que FODESMA
ha posat en funcionament, i
en Ia restauració del cami
vell de Lluc La fase prèvia
a Ia rehabilitació del camí
vell de Uuc que ha de realit-

zar l'Escola de Margers, Ia
duran a terme els alumnes
del curs de treballadors fo-
restals que FODESMA ha
organitzat en col.laboració
amb I1INEM; iniciativa aques-

ta que pretén ser l'embrió
de Ia futura Escola Taller de
Conservació de Ia Naturale-
sa.

Antics camins de Mallorca

El projecte de restaura-
ció dels antics camins de
Mallorca es troba en Ia pri-
mera fase, que consisteix en
l'elaboració d'un catàleg per
tal d'aconseguir una relació
general i detallada del
nombre de camins i el seu
estat actual de conservació,
juntament amb Ia seva im-
portància històrica Ì les pos-
sibilitatsd'ús que presenten.

En aquests moments,
quatre tècnics estan elabo-
rant l'esmentat catàleg en
col.laboració amb entitats,
particulars i els diferents
ajuntaments. La feina de ca-
talogació comprèn Ia recolli-
da d'informació a partir de
cartografia, documentació,
consultes orals a estudiosos,
investigadors, excursionistes
i finalment, un treball de
camp que ajuda a contrastar
o completar les informacions
anteriors.

CreuRo|a

L'assemblea de Balears intentarà reinsertar dones recluses
Ma. Antònia López

El Ministeri d'Assumtes
Socials ha transferit part dels
doblers recaptats en l'apartat
de benestar social a Ia Creu
Roja Espanyola. Aquest orga-
nisme ha dedicat aquests
doblers a programes d'ajuda
concreta que per l'assambtea
balear han quedat dividits en:

ajuda a domicili, educació per
a Ia convivència, reinserció de
dones recluses i intervenció
en Ia població infantil d'insti-
tucions penitenciàries.

Donesrecluses

La coordinació del bloc de
reinserció de dones recluses
va a càrrec d'Araceli Arriaga,
en col.laboració amb Diana

Franch, directora de Serveis
Socials. Aquest programa
comença aquesta setmana
amb nou recluses de segon
grau. El projecte s'actualizarà
amb Ia incorporació de les in-
temes de tercer grau a tes ac-
tivitats de formació i temps
lliure i Ia seva posterior ads-
cripció al voluntariat si així ho
desitgen.

Per a les sortides de les

voluntàries es distribuiran de
dues en dues per acompan-
yar a les intemes interesades
en una determinada activitat
setmanal, sempre i que
l'equip del centre penitenciari
Ia consideri positiva per a Ia
dona, d'acord amb el propi
estat d'ànim. La reinserció de
les dones s'intentarà fer als
seus propis barris, cas de que
nosiguinconflictius.

Cessióde
terrenysper
construirun
centreescolar

M.l.

Dimarts passat el consis-
tori de l'Ajuntament de Deià
tractà tres temes importants
en el transcurs del Re Ordi-
nari: l'Estat de Son Beltran
(que ja hem ampliat), Ia Con-
tractació d'una empresa per
construir les obres contem-
plades en el Ra d'Obres i
Serveis, i Ia cessió d'uns te-
rrenys per construir, un centre
escolar.

Plad'ObresiServeis

Fins el dia 30 de novem-
bre han estat exposades a
subasta dues obres incloses
dins el Ra d'Obres i Serveis
del CIM: La construcció d'un
garatge municipal al camp de
futbol, i l'ampliació de les ofi-
cinesdel'Ajuntament.

En el ple s'informà que Ia
subasta quedà deserta, ja
que cap empresa s'havia pre-
sentat al concurs. S'acordà
procedir a Ia contractació di-
recta d'aquestes obres, i in-
formar a Ia conselleria perque
donàs 15 dies més de temps
per començar les obres.

Cessió dels terrenys per
l'edificiescolar

Durant aquests mesos i
des de Ia visita del Director
Provincial el passat mes de
maig, el batle i regidors han
tengut contactes amb l'admi-
nistració, arquitectes i altres
càrrecs de Ia Direcció Provin-
cial del Ministeri d'Educació.
Dimarts s'acordà Ia cessió
d'un terreny on construir un
nouedrficiescoter.

Sl TIENES
17 ANOS

debes inscribirte
en tu AYUNTAMIENTO

para el
SERVICIO MILITAR

Todos losjóvenes nacidos en 1972 deben inscribirse en su
Ayuntamiento antes del 31 de Diciembre.
Es el momento de solicitarprónroga, alegarenfermedad, de-
fecto físico u otra causa para retrasar Ia incorporación o ser
excluido.
Debes presentaren tu Ayuntamiento
Dos fotocopias del D. N. I. : una de anverso y otra de reverso.
Certificados justificativos para prórrogas u otras alegacio-
nes.

MINISTERIO DE DEFENSA

Succeït

Part del Port es quedà
sense corrent a 150 V.

p.p.

El sector d'abonats del Port depenent de l'estació transforma-
dora del carrer Xak>c es quedà sense subministrament elèctric a
150 V. el passat dimecres capvespre. El tall de tensió, que es pro-
duí als voltants de les 15,45 h., deixà sense corrent el sector per
espaidedueshores.

L'avaria es produí quan, per causes desconegudes, un tros
d'uns 10 metres del cab/e de baixa tensió de sortida del transfor-
mador es calà foc. A resultes d'això, Ia coberta ai1lant de cautxú es
cremà i sattaren xispes que no arribaren a afectarei transformador.

Al lloc del succeft es persona inicialment Ia policia municipal,
qui donaren avís als bombers que tractaren l'incendi amb extintors
de pols. Posteriorment s'incorporà el personal de Ia companyia El
Gas, S.A., que treballaren fins a restablir provisionalment el submi-
nistrament, als vortants de les set del vespre.

Fornalutx

Conveni amb lnsalud per
utilitzar el Centre Sanitari

PlòcidPéraz

Setmanes enrere l'Ajunta-
ment de Fomalutx firmà un con-
veni amb l'Institut Nacional de Ia
Salut (INSALUD), segons el qual
aquest organisme podrà utilitzar
el Centre Sanitari de Fomalutx
per prestar assistència sanrtària
als assegurats de Ia Seguretat
Social. A canvi d'aquest dret a

utilitzar l'edifici, INSALUD abona-
rà a l'Ajuntament un canon de
5.050 pessetes, a raó de 25 pes-
setes per cada cartilla d'assegu-
rat.

En virtut d'aquest conveni,
els metges que atenen les visites
a Ia vila de Foma)utx tenen el
despatx a les sales recentment
acondicionades de les Cases de
Ia ViIa, al costat de Ia biblioteca
municipal.




