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Escoles Comunicacions

L'Institut de Batxilleratja es
diu "Guillem Colom Casasnoves"

Redacció

Segons apareix al BOE de
Jia 15 de novembre de 1989
s'ha concedit, definitivament, el
iom oficial de l'Institut de Batxi-
lerat, fins ara Sóller, i a partir
J'ara Guillem Colom Casasno-
/as.

Es dóna Ia circumstància
que l'actual Institut Ja havia os-
:entat aquest nom des de Ia
3reacio de l'antic Col.legi Homo-
ogat de B.U.P., l'any 1975, fins
a juny ue 1987, any en què es
va convertir en Institut de nova
creació.

Segons fonts properes a
l'Institut, està previst organitzar
una mena de festa-homenatge
al senyor Guillem colom Casas-
novas, geòleg, fent-la coincidir
amb l'avinentesa de Ia concesió
delnomoficial.

Guillem Colom Casasnovas,
nascut dia 10 d'agost de 1900,
és un geòleg de fama mundial

que ha dedicat bona part de Ia
seva tasca a estudiar els fora-
minífers. Algunes de les seves
obres més conegudes són:
Geologia de Mallorca, Biogeo-
grafia de les Balears, El medio y
Ia vida en las Baleares...

"Veu de Sóller", en properes
edicions, donarà puntual infor-
mació d'aquests actes per tal
de fer mes entranyable i emotiu
aquest homenatge.

L'Horta de Biniaraix comp tarà
amb enllumenat públic

Redacció

Després d'un any d'haver cursat Ia seva petició, els veïns del camí
de l'Horta de Biniaraix han obtingut permís de l'Ajuntament per ins-
tal.lar quatre punts de llum. EIs focus que es col·locaran seran
d'enllumenat intensiu o llums-guies, perquè Ia instal.lació elèctrica que
transita pel camí de Fornalutx no permet disposar d'enllumenat ordi-
nari. El pressupost del cost del matèria/ a utilitzar, que entre d'altres
coses contempla Ia plantació d'un pal de suport de Ia instal·lació, as-
cendeix a un total de 60.000 ptes., que seran aportades pels propis
veïns. L'Ajuntament, pel seu compte, proporcionarà Ia mà d'obra i Ia
despesa derivada del consum elèctric dels quatre punts de llum.

Futbol

El Sóller explica un cop més Ia seva
crisi: està marallat amb el gol

Que el Sóller ha pegat cap dret a Ia UVI, no és cap secret per a
ningú. Però tot té una explicació: si en futbol no es fan gols, pots
aplegar, veles. Davant el notable Sta. Eulàlia (0-1). altra vegada va
dominar, peró no Ia va entrar. Es com una espècie d'enravenada
borda sense culminar. Empenys, però a l'hora de Ia veritat, res de
res. O molt canvien les coeses, o Ia regional serà un fatal destí in-
salvable. (FotoJ. Sampedro)

Autocars Llompart sol·licita
Ia concessió d'una línia
Port de Sóller-Fornalutx

p.p.
Emparant-se en Ia nova

Llei de Transports, Ia com-
panyia d'autobusos Autoca-
res Llompart ha sol.licitat
aquesta mateixa setmana a
Transports Ia concessió d'una
nova línia de transport públic
que cobriria el servei entre el
Port de Sóller i Fornalutx.

Segons ens ha comunicat
el propietari de l'empresa,
Rafel Llompart, el servei es
cobriria inicialment amb un
autocar de 29 places que
efectuaria el trajecte entre el
Port i Fornalutx passant per Ia
plaça d'Amèrica, l'Horta, el
Futbol, les Set Cases i Bi-
niaraix. El trajecte es faria
quatre vegades cada dia,
dues el matí i dues el cap-
vespre, i seguiria el mateix iti-
nerari tant d'anada com de
tornada.

Suportentusiasta

La iniciativa ha rebut el
suport entusiasta de l'Ajun-
tament de Fornalutx, que des
de fa molt temps aspira a Ia
constitució d'una línia de

L'Ajuntament de Fornalutx ha rebut amb entusiasme Ia iniciativa.

transport regular que uneixi
Fornalutx i Sóller. L'acord del
Consistori, que es prengué
en el transcurs del PIe del

passat mes de novembre,
s'adjuntà a Ia instància de
concessió adreçada a l'orga-
nisme corresponent.

Urbanisme

Un recurs presentat per un ciutadà solleric podria paralitzar Ia urbanització.

L'oposició aprovà suspendre cautelarment
les edificacions d'Es Través

Maria Ignàsia Pérez

En el darrer PIe municipal, el PSOE pre-
sentà una moció d'urgència en Ia que dema-
nava Ia suspensió cautelar de Ia llicència
d'obres concedida a Ia promotora
MARCH-TOUS, S.A. per a l'edificació d'un
complex de 156 vivendes a Ia urbanització
"Es Través II", fins i tant no s'hagi resolt el
recurs de reposició presentat per <jna ciuta-
dana, impugnant Ia llicència i sol·licitant l'anu-
lació del permís de l'obra en qüestió.

EIs socialistes demanaven que s'elaboràs

un informe jurídic sobre les possibilitats de
denegar definitivament Ia llicència per manca
de projecte d'urbanització i de sol·licitud
d'agrupació de solars.

PSMiGI,d'acord

La moció, que s'aprovà amb els deu vots
de l'oposició: PSOE, PSM i Gl, i el vot en con-
tra del Partit Popular i d'un membre d'UM, es
sotmetrà ara a consideració de Ia Comissió de
Govern que va otorgar Ia llicència, i haurà de
decidir si reconsidera Ia seva positura inicial o
siratifical'acord.

Fornalutx

Essubhastarà
percincanys

lacaça
delaComuna

J.C.

En el PIe ordinari ce-
lebrat aquest mes de
desembre, el Consistori
de Fornalutx aprovà el
PIa d'aprofitament fo-
restal de Ia Comuna,
mitjançant el qual es
subhastaran per cinc
anys l'aprofitament de
Ia caça, de les pastu-
res, dels arbres i dels
esclatassangs d'aquells
terrenys comunals. No
obstant aixó, i tal com
ocorregué en Ia darrera
ocasió, el Consistori
fornalutxenc acordà
subhastar únicament Ia
caça, i reservar-se per
a sí mateix els altres
productes

La darrera subhasta

L'any 1985 Ja no es
subhastà l'aprofitament
de Ia llenya del bosc ni
els arbres. La subhasta
dels esclatassangs, per
Ia seva banda, es
declarà deserta, \ se Ia
quedà l'Ajuntament. El
dret de pastures ro-
mangué igualment en
poder de l'Ajuntament
després d'exercir el
dret de retracte, i donà
lloc a certa polèmica
entre el Consistori i un
dels veïns que es con-
siderà afectat per Ia
decissió. La caça, en
canvi, fou adjudicada a
Ia Societat de Caça-
dors.

Pastures

La superfície de Ia
Comuna té capacitat
suficient per alimentar
232 ovelles al llarg de
tot l'any i, malgrat això,
en cap moment el
nombre d'ovelles ha
superat les dues-cen-
tes. Cada particular que
hi ha volgut tenir oveltes
ha hagüt de pagar 5
ptes. diàries per cap de
bestiar, o bé 500 ptes.
anualspercadauna.

Aquesta ha estat Ia
pauta d'aprofitament
que ha seguit l'Ajunta-
ment fornalutxenc al
llarg dels cinc darrers
anys, i tot sembla con-
firmar que aquest serà
el sistema que s'adop-
tarà també pel proper
quinqueni.
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Sant Eusebi, bisbe i màrtir.

Demà, Santes Albina i Ade-
lalda.
Diumenge, Sant LJàtzar,
protectordéscans.

Costumari
Sant LJàtzar era mesel i

pte de nafres que, gairebé,
no el deixaven caminar; va
arribar, mig mort, fins a
Barcetona i, en ser al
Pedró, va caure a terra
extenuat i sense delit per
aixecar-se. Un ca va com-
padir-se d'ell, mentre que Ia
gent es fugia per por
d'encomanar-se el ma). El
ca va llepar-li tes nafres,
fins arribar a guarir-lo. El
sant, agraït va fundar allí
mateix un hosprtal per a
meseUs sota Ia seva advo-
cació, i ell mateix va tenir
cura dels malatts i de gua-
rirtos. Mai més va sepa-
rar-se del ca que l'havia
satvat.

"^__J"^^_"**pnnuuVQ
Sorteigd'ohirdijous,
dJal4d0Desembre

11 15 18
19 20 21
~Comp. 1—

o.n.c.e
Dfrm 14-.D*.—.....40.740

DimectM, 13-Dc6. S/S

Dimorts,12-Des.........34.112

Dflhus,ll-Des. 28.497
Divondres,8-Desembre

Nohubosorteo

Ei Temps
Estació de sa Vinyassa

Situació
de

Ponent

JoanPuigserver

TEMPERATURES
Maxima22,2dia13
Minima5,6dia7

PLUJA
16,5lrtresdia 7

ip.litresdia 8
1,Olitresdia10

Després de paitir una situació de llevant prop d'un mes,
que tanta desgràcia i mal de cap ha donat a Andalusia i,
sobretot a Màlaga. Ara sembla que s'ha acabat aquest
fenomen atmosfèric.

De momento en els temps ha canviat i, ara ens ha vengut
una situació de ponent, amb vents càlits i secs, però sense
pluges.

Això ha provocat un augment considerabte de tes tempe-
ratures, tant les màximes com les mínimes, mes pròpies de
primaveraquederòèpocadel'anyqueenstrobau.

La previsió parla de continuitat de tes temperatures attes
i cels poc ennouvolats amb núvols atts i en poca probabilitat
deoKjja.

E n resum, sembte que haurem d'esperar Ie setmana que
ve per voure si devallen les temperatures als nivells que són
habituals per aquestes dades.

Co m diu l'adagi popular:
Fins Nadal
Capancocal.

REGISTRE CIVIL

Sólter
Naixements
/ SONIA, filla de Antònia Rafael Blanco Rodríguez i Cathe-

rineFrabdot.
/ TERESA, ma de Mguel Sebastiàn Uadó i María Magda-

lenaMarcelaPastorColl.

Matrimonis
/ PEDRO ANTONIO Jiménez Uobera amb CATAUNA Mar-

roig Ramón. Dissabte dia 25 de novembre.
/ FRANCISCO CdI Arbona amb FEUSA Manzano Herrera.

Diumenge dia 10 de desembre.
/ GUILLERMO Rivera Truyote amb MAWA ANA Romague-

ra Mestre. Dijous dia 7 de desembre.

Defuncions
/ RAFAEL Forteza Vicens. Mort dia 3 de desembre als 76

anys.

Círculo SoUerense
SOCIEDAD DEPORTWA Y CULTURAL

-AVISO-
Pora conocimiento de los señores socios, se notìfica

que el plazo de retirada de hs participaciones de Ia Lote-
ría Nacional de Navidad de Ì 989, con el número 59.651
finaliza elpróximo día 18 delprosente mes. Pasada dicha
fecha se entenderá que los socios que no hayan retirado
su participación, renuncian a ella.
Soller, ] 1 dediciembrede Ì989

Por Ia Junta Directiva
ELPRESIDENTE

&35̂Sa>*

VeudeSófler
C/ lluna, 53, baixos. TeI. 63 34 56. CIF. EO7431166

OpMUJ0ritPM57&iaB9
fi*fcrPremsaUwre,C.B.

/mprirneúr.-EdrtcxaBatear, S.A.
flÉmtoRJwnaCHMncMK.

AdMMsftactoFranosca Roig
PuW/c/tstAdelaCei6

Caps<teffedsccA>:Maria^nasiaPerez(Local)iToniaiver(Espofts)
Co/.to6owttorKjoan-AntoniCastanyer,MiquelAngelFeijoo(Port),Miquel

Gual, Antoni Jover, Francesc Lorente, Gabfiel Mercè, Joan OWer, Joan
PuKjserver, Ftìdd Pérez. Antoni Rufón, Ma. Antonia López, Pere Pérez,

Catalina Pomar i Ma. Ant. Martinez.
AssessorLingüístic Miquel Nadal PaJou.

Disseny EmestForteza
Fotografía. Guiltem Deya i Jesús Sampedro

PUNTSDE
VENDA

Solter: EstancdeRaca.
Ca'nGodo.
Ca'nPereuuc.
Ca'nCatetayud.
Calabruix.
Ca'nMiquelUauner.
BotigaSaCreu

L'horta: ComestiblesVidal.
Port: QuioscLorente.

PapeleriaChachi.
Fomalutx: Ca'n Corona.
Deia:EsForn.
Palma: QuioscdelBorn.

EstancPlacaFleming

Clausura de l'exposició del Burundi
Passat demà diumenge a les 12, en el Casal

de Cultura es farà Ia clausura de l'exposició mis-
sionera, amb subhasta de vàries obres que s'han
reservat per aquest dia després ja dilluns podran
passar a recollir els objectes que ens han deixat i
elsadquirits.

El grup d'animació missionera i Ia Biblioteca
Popular agraeix Ia col.laboració de totes les per-
sones que han ajudat a conèixer Ia labor missio-
nera de Gitega que pertany a Ia Diòcesis de
Mallorca.

AVISOS ECLESIALS

Novetats

Celebracions del Sagrament de Ia Penitència

S'ofereixen als cristians de Ia VaII les següents Celebra-
cions:

Al Port: dimecres dia 20, a les 7,30 horabaixa.
A Sóller: divendres, dia 22, a les 7 horabaixa.
A L'Horta: dissabte, dia 23, a tes 7 horabaixa (dins Ia

missa).
A Biniaraix: dissabte, dia 23, a tes 8 horabaixa (dins Ia

misma).

LesMissesde1diumenge,dia24,dl88abtedeNadal

Coincidint enguany Ia vetJa de Nadal amb diumenge, es
comunica als feels que, per raons òbvies, l'horari dominical
en el PV diumenge d'Advent, quedarà reduft a dissabte dia
23 horabaixa i al matí de diumenge dia 24.

L'horabaixa de dia 24, per tant, no hi haurà misses. I a Ia
nit tendrem les Matines, amb els horaris que a Ia pròxima
edició vos anunciarem.

A l'església de l'Hospital se celebrarà Ia missa del IV
diumenged'Adventeldia23, dissabte,ales 17,30hs.

Greixeradebrossatambesclata-sangs

1 /4 de Krg. d'esclata-sangs.
5ous.
1/4debrossat.
100gr.d'aveUanes.
200gr.desucre.
1 culleradademantega, canyella, llimona, rallada.

Trossejau els esclata-sangs (no els netegen amb aigua,
sols fregau-los amb un pedaç), i sofregiu-los amb Ia mante-
ga.

Llavors afegiu Ia sucre i esperau que faci un caramel,
sense que agafi cobr. Afegiu te resta d'ingredients i passau
Ia mescla per Ia trituradora. Posau-ho dins una greixera i al
fom.

Si Ia pasta queda espessa, afegiu un tassonet de llet o
nataliquKJa.
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SOLUCIONS al número anterior: SEAl
RENAULT, OPEL, PEUGEOT, LADA, BMV
TA, SUZUKI, HONDA, AUDI, FORD. S
L1NIVERN ÉS MOLT REGAT1VENT L'OU I GU

Cercau dotze
noms de polítics
locals. Se
llegeixen de dreta
a esquerra,
d'esquerraa
dreta, de dalt a
baix, de baix a
dalt, ien
diagonal, a
l'indret i a
l'enrevés.Amb

lletres se podrà
llegirunditque
fa referència a
aquesta època
de l'any.

', FIAT, CITROEN,
V, SKODA, TOYO-
olució al dit: Sl
ARDAELBLAT

Serveide
benzinera

Diesfaners
de6a22hores

Diumengesifestius:
TANCAT

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCAirestade
l'EstatEspanyol:

4.000Rs.
Estranger:6.500Rs.

Serveis

AjurtamentdeSóter 63020ty0204
OtónaMunicipaldelPorl 630101
AjuntamentdeFomíàjtx 631901
AjuntamentdeDeià 639077
JutptdeSotef 630348
Notaria 632611
Rectona 630602

PofcaMLriopal 630200
PotóaMunicipaRJrgències 633721
GuàrdaCNi 630203
Bombers 632500

UritatSatòia 633011
OeuRoja 630845
MetjedeGufrdB(Avisos) 633721

Mercat 630231
Escorxador 630561
Cementiri 631429
ResrienafrHosptó 6X777
Depuradora 630842
Correus 631191
tJGas-,8A 630128
SavaFunerah 630805
"BGas"s.a (averias) 630196
BGas'wtpgencies) 631108
LocutonBriaraix 630017
ObresdePort

A.S.C.P.(Ca'nDJce) 632421
CtcúoSoterense 631206
Laünión^aBoígueta- 630163
DefensoraSoferense 631556

FerrocsHideScter 630130
QaSarcosAzutes' 630170
QaTramontena' 632061
ParadaTaréísPort 631384
ParadaTax&Sofcf 630571
ParadaTaxisSaTorTe 631379
AutocarsUompat 202125
AutocssScte 632821
AutocarsRepic 630567

Mn*Sd*K08,00-10,40-13,00-
15,15-19,45
Safcrfl*mt06,45-09,15-11,50-
14,10-18,30.

TRAMWIES

Safcr*B*05,55-05,55-07,00-8,00-
*09,00-10,00-11,00-M2,00-
13,00-'14,00-15,00-
16,00-17,00-17,55-19,00-20,00-
70,45
(21,OODiumengesiFestous).
fla*Sd*r0620-07,30-0825-09,30
-10,30-11,30-12,30-*13#-14,30
-15,30-16,30-17,30-18,30-19,30-
20^0-21,10
(21$L>jrnengesiFestius).
AV&BstraíTMesmarcatsambun'
ariacenambbsantadesysortdesd*
trens.

MM-K*temn*M*-
fljrt*a*r07,30MO,00-12,00-

15,00-19,00
Art*ttMM-

07,30-09,3fr-14,30-16,rjrr-17,30.
MMrr*SMrOB,15'-10,45-
ia45'-15,45-19,45.
ftÉ ttJ*nxMfMi*.Oe,00-
10,00--15,00-16,30--18,00.

(')Esstpmeaeisdurengesites-
tius.

5MrAM*A*Mf«œ.OO.
PortdeSokr^ortdePoknfaXßX
AM*MMpMMr16W

BAROUES

PortdeSóter-SaCaUra:
10,00-15,00.
SaCatotxa^>orldeSoter
12,00-16,45.

FARMACIADE
CUÀRDUI

AI'Ajuntament(PoicaMunwpal)vos
Monnktanèckt
bqualvospodeudrgir.

Veu de SóUer
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIOPERSONAL

DE18A20HORES
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Fornalutx

Adjudicades les obres del PIa
d'Obres i Serveis d'enguany

PlócidPórez

El Consistori de Fornalutx
ha celebrat un Re extraor-
dinari el passat dia 20 de
novembre, en el transcurs
del qual ha acordat proce-
dir a l'adjudicació per con-
tractació directa de les
obres incloses en el PIa
d'Obres
i Serveis d'enguany.
Aquest Ra el convoca
anualment el Consell Insu-
lar amb Ia participació dels
Ajuntaments dels munici-
pis respectius. En el cas
de Fomalutx, Ia subvenció
del CIM ascendeix al 85 %
de Ia totalitat de les obres.

EIs adjudicataris han
estat les empreses se-
güents:

* ll.luminació del ca-
rrer Arbona Colom i xarxa
d'abastiment d'aigua po-
table a Ia part alta de Ia vi-
la: Empresa Sampol Fe-
rrer, S.A., per 7.796.377
ptes.

* Construcció d'un
magatzem municipal a Sa
Rutlana: Construccions
Pedro Galindo Boter, per
4.539.920ptes.

* Agençament del
carrer Germans Reynés,
consistent en Ia col·locació
de Ia infraestructura sub-

terrània i reempedrament
del carrer: Pedro Buades
Ordinas per 5.624.080
ptes.

Contribucions

Igualment acordà dele-
gar les competències mu-
nicipals en matèria de re-
captació de Ia contribució
de Béns Immobles al
centre de gestió catastral
del Ministeri d'Hisenda.
Aquest impost, que cc-
mençarà a regir a partir del
proper any 1990, és una
modalitat refosa de les
contribucions per béns
rústics i urbans que es pa-
gava actualment.

Infraestructura

Així mateix s'acordà
sol.licitar al Consell Insular
l'ajuda tècnica necessària
per actualitzar el projecte
de renovació de Ia xarxa
de clavagueram i d'aigua
potable, i d'ampliació del
dipòsit regulador d'aigua
situat al camí del Mas. Una
vegada actualitzat, el pro-
jecte podrà ser /nctòs en el
Ra plurianual d'inversions
per obres d'infraestructura
hidràulica que el propi
Consell prest posarà en
marxa.

Gastronomia

. ' .i. • ••-Mestre Pep Bibiloni irnj
un curset de cuina de Nadal

M.l.

Des de dimarts pas-
sat Can Dulce és Ia seu
del curset de cuina que
dirigeix el conegut cuiner
solleric Pep Bibiloni En
concret els plats que
s'ensenyen són per cui-
nar durant aquestes fes-
tesdeA/ada/.

La duració del curset
és de sis dies, i s'hi ha
apuntat una trentena de
persones. Mestre Pep ha

dedicat una de les ses-
sions a aprendre a conèi-
xer vins, caves i licors,
marques poc conegudes
i Ia seva qualitat, i una al-
tra a confeccionar cok-
tels. Per ensenyar a fer
els menjars, Pep Bibiloni
els elabora en Ia cuina de
Can Dulce mateix, i al fi-
nal de Ia classe es rifen
entre els assistents. El
darrer dia, emperò, els
participants menjaran allà
mateix els plats que
s'hagincuinat.

Museude Ciències

La Creu Roja celebrà el dia de Ia Patrona
La Creu Roja local celebra el passat dia 8 Ia

festa de Ia seva Patrona.
EIs actes començaren a les deu amb una

missa al Convent dels Sagrats Cors. Acte seguit,
a Ia mateixa seu del carrer del Vent, es va servir,
als convidats, un vi espanyol, brindant juntament
amb tots els voluntaris que, dia a dia, duien a bon

port aquesta formosa tasca de servei en favor
dels altres, sempre d'una forma desinteressada
totalment. Al mateix aperitiu, on s'hi trobaven part
de les autoritats, tant civils com mHitars, es varen
lliurar els diplomes del darrer curs de socorrismo
realitzat per l'Assemblea Local de Ia Creu Roja,
dirigit pel Dr. Joan Bibiloni.

Ensenyament

PeI gener començarà el "Curs de català per adults"

Redacció

Després de Ia bona acollida
que tengué per part dels assis-
tents els Cursos de català per
adutts l'any anterior, l'Ajunta-
ment té previst també enguany
Ia realització d'aquests cursos
d'aprenentatge de Ia nostra
llengua. En aquests moments,
Ia iniciació dels cursos està
pendent de Ia firma del conveni
entre l'Ajuntament i l'Obra Cul-
tural BaJear i, en conseqüència,

es preveu que no puguin co-
mençar fins a principis de ge-
ner.

La intenció dels organitza-
dors passa per Ia iniciativa
d'ampliar enguany el nombre
de cursos, que l'any passat es
limitaren als graus Elemental i
Mitjà. Així, idò, és ben possitíe
que s'iniciïn les classes de ca-
talà per castellà-partants, i que
s'imparteixi també el grau Su-
perior, sempre en funció del
nombre de matriculats.

A més de Ia professora de

l'any anterior, Rosa Servera,
s'incorporarà ara un nou pro-
fessor, que encara està pen-
dent de nomenar. Al mateix
temps, els responsabtes muni-
cipals estan fent gestions per
ubicar Ia seu dels cursos a un
local més adequat que l'ediftoi
Les Escolàpies, que resultà
massa fred i massa gran.

EIs interessats en assistir a
aquests cursos hauran d'omplir
un full de pre-inscripctó. En el
moment oportú s'informarà de
l'obertura de matricute.

TerceraEdat

Jornada de Sarsuela a Palma
Redacció

Dissabte passat, com estava
previst, 57 persones de l'Asso-
ciació es varen desplaçar a Pal-
ma per tal d'assistir a Ia funció de
sarsuela "Les Gavilanes" convi-
dats per te presktenta de Ia Co-
misió d'Assumptes Socials del
Consell Insular de Mallorca, Joana
Vidal.

L'èxit va ésser grandiós i va
fer les delícies dels associats de
diferents pobles de l'Illa que

omplien, de gom a gom, el Teatre
PrincipaldeCiutat.

El repertori va ésser mort én-
certat i mort ben interpretat per
artistes de notable valua. El chor
va efectuar uns cants de mare-
valla i l'Orquestra Simfònica de
les Balears dirigida per Dolores
Mareo i Rafel Nadal varen rebre
mottíssims aplaudiments en
l'execució de "Los Gavilanes" del
mestre Jacinto Guerrerro. Aques-
ta funció serà comentada i recor-
dada, en mortes ocasions, pels
associats que varen tenir Ia sort

de poder assistir-hi, atès que,
sols, ens varen poder facilitar Ia
meitat de les nostres peticions
perquè hi havia motta més de-
manda per part dels attres
pobles.

D'attre banda, es posa en co-
neixement dels senyors socis i de
les senyores sòcies que el termini
per poder retirar tes participa-
cions de loteria s'acaba dimarts
19 de desembre. Passat aquest
termini, Ia Directiva entendrà que
renuncien a elles i desposarà de
!esmateixes.

Reunióamb
eldirector
generaldel
medinatural

Cotalina Pomar

El Director Generai d'Es-
tructures Agràries i Medi Na-
tural, Miquel Àngel Borràs i
Uabrés, va convocar, per dia
2 de desembre passat, una
representació dels botànics
de tes Illes per partar i discutir
sobre el tema de Ia crea de
càrritx. D'entre els represen-
tants dels botànics iltencs
s'hi trobava Josep Uuís Cra-
daille en representació del
Museu Balear de Ciències
Naturals de Sóller, a més
d'un membre del GOB, un de
Ia UIB i un de l'Escola de Na-
tura.

La finalitat de Ia reunió
era informar, per part dels
botànics, M.A. Borràs i Ua-
brès sobre els paratges en
es pot precedir a te crema de
càrritx per part dels pagesos.
Tots estigueren d'acord en
no proposar cap indret que
pogués ésser objecte de tal
fi, al·legant Ia raó que si un
pararge es crema per fer de-
saparèixer al càrritx, també
es produeix te desaparició de
l'equilibri ecològic de te zona.
Un exempte que reitera
aquest darrer fet és el cas de
Ia cremada que es realitzà
aquesta estiu a Ia *Coma de
N'Arbona".

Areesdeprotecck)

El conjunt de botàracs,
aixi mateix, varen demanar a
l'administració, que en
aquest cas estava represen-
tada per Joan Maiol, establís
un pla per eliminar progressi-
vament tes cremes per part
dels pagesos. L'Administra-
ció i te Direcció General
d'Estructures Agràries i Medi
Natura es varen comprome-
tre, en un termini de cin anys,
a anar eliminant-les fins que
desapareguin, a te vegada
que oferiran, en principi, unes
àrees de protecció exclusiva i
cercaran una fórmute aRema-
tiva per facHitar una sèrie de
zones als pagesos iltencs
perquè puguin cremar amb
totaHtoertat.

CHAPA Y PEOTURA

TONI GUASP
C/. Cuadrado, 6

Telefono 63 34 92 - SOLLER

RESTAURANT SA COVA
MENU ECONOMIC; DIFERENT CADA DU

CUINAMALLORQUUIA
OBERTDE12'30h.A 15'30h.

VESPRESAPARTIRDELES 19VOh.
TOTS'HIVERN

JANCAT ELS DIMfCRES
Telefono639189C/. Fe/ipeBauza, 3-Deia<Mallorcal

CA'N TONI REL^
CaIIe Luna, 27 - TeIs. 63.04.24 - 63.02.15

EXTENSO SURTIDO EN FIGURAS PARA BELENES:
Desde Ia calidad más económica, hasta calidad extra

(con ropaje auténtico)

GRANSURTIDOENADORNOS - ARBOLESDENA VIDAD
Y... FELICES NA VIDADESUU!

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

deSóUer
Diesl2-13-14-

19 - 20 - 21 de Desembre

MestrePepBMonliLladó
Horaride20.30a22.00

hores .c
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Espectacular
accidenteen
Uicarretera
delPuerto

j.c.

En Ia noche del pasa-
do sabado, a las 23'55,
tuvo lugar en Ia carretera
del Puerto de Sóller,
Cy711 km. 33.800, un
aparatoso accidente del
que se puede desglosar
Ia gravedad de uno de
sus cinco ocupantes y las
heridas leves de su con-
ductor y los tres ocupan-
tes de los asientos trase-
ros.

El hecho ocurrió,
cuando el vehículo matrí-
cula P.M. 1094, marca
Citroen AX color rojo, cir-
culaba en dirección hacia
Sóller. Justo en Ia curva
de "Sa Torre", el vehículo
fue a empotrarse contra
un poste del Tranvía,
quedando el mismo si-
tuado transversalmente
sobre Ia calzada contraria
a unos 25 mts. del lugar
del impacto. El herido
grave fue trasladado en
ambulancia de Ia Cruz
Roja hasta Son Dureta y
los heridos leves, fueron
trasladados en otros ve-
hículos a te Cruz Roja
donde fueron atendidos
por el médico de Guardia
y el Dr. Emesto AJtés.

Las diligencias y ates-
tados, fueron instruidos
por Ia Guardia Civil y Ia
PoücíaMunidpaL

La Base Aèria del Puig Major celebrà el dia
delaVergedeLoreto

Jcnime Casasnovas

Diumenge passât a Ia
Base Aèria del PuIg Major
es va celebrar el dia de Ia
Patrona d'Aviació, Ia Verge
deLoreto.

EIs actes d'aquesta da-
ta tan assenyalada comen-
çaren a les 12'15, amb una
missa que oficiaren conjun-
tament els missioners dels
Sagrats Cors, Aleix Valles-
pir i Bartomeu Alcover. Per
fer Ia cerimònia el germà
Rafel, del Convent, enllestí
unformósattar.

Després de Ia missa el
Tinent Coronel Joan Oliver
va dirigir unes paraules al
nombrós públic assistent
anunciant que l'any que vé
ja no podra celebrar Ia Pa-
trona amb ells, en veure's
obligat a deixar aquest des-

Mofnwrtenques'otaretounacoronadeMoreralsdesapareguts.

tí del Puig Major. Acte se-
guit va procedir a fer el lliu-
rament dels diferents tro-
feus aconseguits pel per-

sonal destacat en aquesta
Base, en les diferents com-
peticions esportives a les
quehavienprespart.

Seguidament es va re-
tre un homenatge als de-
saparescuts, deixant als
peus del monument una
corona.

Posteriorment els prop
de 300 convidats es varen
dirigir al menjador en el que
hi havia un excel.tent "buffe-
te", fet amb l'ajuda del Res-
taurantArtamar.

Joan Oliver, Cap del
Destacament, va dirigir una
vegada més unes paraules
d'agraïment als convidats
per Ia seva assistència, re-
cordant mdt especialment
als que ja han passat a
millorvida.

"Veu de Sóller", des
d'aquestes línies, vd donar
l'enhorabona als organitza-
dors de l'agradable festa, a
Ia que no va fartar cap de-
tall, ni molt menys aten-
cions cara als convidats.

Santuaride Lluc

Reedició dels miracles de Ia Mare de Déu
P.S.

AnttcgMvitqu*IJutfr̂ nov>

Acaba de sortir a Ia llum Ia ree-
dició comentada del "Uibre de Ia in-
venció i mirades de Ia prodigiosa
figura de Nostra Senyora de Uuc"
de mans de les Publicacions del
Santuari de LJuc. Aquest vdum, de
471 pàgines, ha estat editat amb el
suport de Ia Conselleria de Cultura i
Ia seva portada i maquetació ha
anat a càrrec del P. Ricard Janer,
de Ia comunitat de MM. dels
SS.CC. del Convent. L'obra compta
amb una introducció del P. Gabriel
Uompart i del recentment desapa-
regut P. Rafel Juan, M.SS.CC.
També conté una interessant apro-
ximació sociolingüística a cura de
Gabriel SeguíTrobat.

Escrita per Mn. Rafel Busquets

(beneficiat de Ia Seu i després
col.legial del Santuari) l'any 1.684,
aquesta obra és un recull de mira-
cles i gràcies obrats per Ia Mare de
Déu de Uuc d'ençà de te seva "in-
venció".

Es tracta d'una bona mostra de
Ia tradició mariana de Mallorca, filla
de Ia que es dóna a tota Europa i
encara avui ben viva en Ia cons-
ciènciapopular.

També és un recull de mott de
material històric de Ia Casa de Lluc,
començant per Ia fundació i orga-
nització i arribant a les anècdotes
més curioses: Col·legiata, "min-
yons", camins, prodigis, indulgèn-
cies i Lletania. A més de l'edició
facsímil de l'original de 1.684 (amb
els seus gravats), el vdum presenta
Ia versió realitzada pel P. Gaspar
Munar,M.SS.CC.

lnfraestructora

Motor-bomba
d'emergència
peldavagueram
delPort

L'estació imputeora de tes ai-
gües residuals de! Port situada de-
vers ta ptaça de La Tom, que re-
cull tes aigües brutes des de ta zo-
na de La Qmentera fins a l'hotel
Esptendit, a més dels edificis de Ia
pròpia ptaça, no tenia fins ara cap
tipus de bombeig d'emergència.
Aixó feia que quan hi havia un atur
del subministrament etectric, l'aigua
del clavagueram vessava dins el
torrent o eixugador on està l'estació
impulsora.

Per tal de solucionar aquest
probtema, l'Ajudant d'obres atertà
sobre ta conveniència d'adquirir un
motor-bomba, que ha estat acordat
de comprar per ta Comissió de Gc-
vem.

Es tracta d'un motor cfese/ mo-
nodtíndric, marca DTTER, de 9 HP
de potència, que arranca manual-
ment per manivete, i serà acoptat a
una bomba autoaspirant de tes que
s'han retirat a aHres estacions de
bombeig. El seu cost aproximat se-
rade150.000ptes.

Escompra
unmotocultor
perlaBrígada
d'Obres

En ta sessió del passat dia 7 de
novembre, ta Comissió de Govem
acordà ta compra d'un motocuKor
marca MOLLON, dotat de fresadores,
que pugui ser utitzat per totes tes
necessitats de ta Brigada d'Obres
municipal. El motocuRor, que havia es-
tat soUtitat per l'Ajudant d'Obres el
passat mes de maig, tendrà un cost
aproximat de 150.000 ptes. Bàsica-
ment, aquest aparell mecànic serà uti-
litzat per mantenir minimament cuidat

, l'hort de tarongers del Camp dan Pro-
hom, a ta part inferior del jardí botànic
del Museu de Qéncies Naturate, i
també per mantenir condrets ets
nombrosos jardins de titotaritat muni-
cipaldelterme.

CaIIe CrístóbalColón-SOLLER

jUn placer
que se comparte!

' • - • 'n--
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Colecciones exclusivas
sólo para fìestas
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Donar-selamà
LlorençLladóCalafat

Dos homes, hereus de dues concepcions de Ia perso-
B, del món i de Déu ben diferents, en Míjart Gorbachov i el
"apa Joan Pau I, s'han donat efusavament te mà, a tó tro-
adaqueïnguétocfadosdNendres.

Ha estat una notfcia cetebrada, significativa. Ajuntada
fe esdeverwnents que feliçment atravessen motts països
te l'Est europeu és un fet més que augmenta l'esperança i
optimisme de cara a te consecució d'una pau més estabte
BUUt,

Però s'N ha de veure per damunt el joc I ets interessos
wft)cs que es puguin haver berrejat a al preparació i a te
stebradó de l'entrevista i sense desatendre tes conse-
lüèndespositrvesquedebtrobadaenpuguhscrtr.

I un vokJria destacar que, abans de donar-se te mà

Qk>sa

aquestes persones carregades de responsabilitat i capde-
vanters, són moftíssims ete cristians i moKfssims ete comu-
nistes que, fa anys, s'han sabut donar te mà en te lluita per
te justícia, te pau i te llibertat. Una lluita que ha fet afirmar a
un dirigent de l'EsoJésia: "Gorbachov i el Papa concideixen
ptenament en tes més nobtes aspiracions de l'home: pau,
desarmament, Uuita contra el terrorisme, contra te droga,
contrabfam'.

Hem de cetebrar te mà extesa a l'aftre, el diateg, te con-
fiança i l'esperança. Hem de reconèixer que te Ma i l'es-
forç, quan són nobtes, donen fruiL Hem de saber veure-hi
en tot això te km i te presència de Déu que, en Jesús i te
Verge Mana, ha donat proves que te nostra història és Ia
sevahistòria

Peralsglossadors de SóUer
Antonl CoIl Castanyer

L'escc4a de glosadors,
encaraChandecrear,
és un de que Déu ens donà
i no ha de menester professors.

No importa ésser intel.ligent,
ni tampoc haver anat a escola;
l'escoteésunacarambote
que surt del vostre enteniment.

Tots teniu una manera
perdirelqueunsent.
Tant podeu alabar Ia gent,
com posar-la de granera.

Les vostres gloses són d'alabar
i en podeu estar contents,
encara que us mostrin les dents
no us deixeu de glosar.

CreuRoja

Distribució d'aliments subvencionats
perlaC.E.E.

L'aportació de socors pe-
cuniari, alimentici, etc. a per-
sones que en tenen necessi-
tat és Ia definició de Ia tant
menyspreada paraula "bene-
ficència".

Dins un món arcaic, però
no tan enfora, on poc més o
manco havte plena ocupació,
es pensava que el que havte
de menester ésser auxiliat
era per imprevisor, descuidat,
malart, mans foradades o
Vago", és clar per aquell que
gaudia de tot el necessari,
circumstàncies totes elles te-
nkJes en menyspreu.

El món camvia, ha entrat
Ia cuftura de grans produc-
cions i del consumisme des-
mesurat, Ia societat no pot
donar ocupació a tots els ciu-
tadans amb ganes de treba-
llar i preparació per fer feina,
fins i tot de nivell universitari,
moft menys amb artres
col.lectiu, notantsortats.

La Constitució ens diu
que tothom té dret d'ésser
tractat per un igual, amb fei-
na que possibiliti una vida
digna, i això no ho complim.
Hi ha mortes desigualtats,

fins el punt que, de seguir ai-
xí, els biòlegs arribaran a in-
vestigar per descobrir els
signes que indicaran quins
són els genes que impliquen
participacions dins empreses
anònimes, o escriptures de
propietats esperant-los a Ia
naixença: méntres artres ani-
ran destinats a esser cam de
canó o fins i tot marginats.

Però gràcies a Déu, el
canvi de mentalitat, sortosa-
ment, du a oblidar les parau-
les llimosna i beneficència,
adoptant les de solidaritat i
promocions socials que indi-
quen "avui per tu i demà per
a mi", i lluitar a basse d'ac-
cions que condueixen a igua-
lartothom.

Dins aquesta forma de
pensar, Ia C.E.E. ha destinat
importants quantitats per a Ia
compra d'articles de primera
qualitat, basse d'una bona
alimentació equilibrada,
complint amb dues finalitats
a Ia vegada: donar un ajut a
persones o families amb drfi-
curtats per comprar-los i do-
nar sortida a uns productes
dels que Europa és sobrea-

bundosa. La distribució
d'aquests aliments recau en
Ia Creu Roja i és per això que
a Sóller ens ha arribat vàries
tones d'aquests productes.

La Creu Roja de Sóller ho
vol fer públic perquè es pugui
fer una labor el més adecua-
da possible, que qualsevol
família o persona amb dificul-
tatspuguiarribara
l'ajut.

També comptam amb
l'estimable col.laboració
d'Acció Social Parroquial,
Treballadors Socials i respon-
sables de Ia política social
dels ajuntaments de Sóller i
Fomalutx.

"No sàpiga Ia teva esque-
rra el que fa Ia dreta" (Mt.
6,3), també per principi i ètica
l'hem adoptat com a lema
nostre.

Repetim de manera tele-
gràfica: CXJI ENS HA DE ME-
NESTER ESTAM A LA SEVA
DISPOSICKD, I LA NOSTRA
PREOCUPAOO ES NO PO-
DER AVANÇAR-NOS PERQUÈ
ENS FALTA MOLT PER
APRENDRE.

Comissionat,

VEU DEL LECTOR

AIs sollerics ens agrada conservar
i protegir el nostre entorn

Sr. Director del setmanari
"VeudeSóller".

LJ agrairia publicàs
aquestes retxes al setmanari
quedirigeb(.

Amb aquestes líntes
voldria contestar, o millor dit
aclarir, alguns dels punts als
quals es refereix el Sr. Anto-
ni Cuart, en nom de Ia pro-
motora "Marina del Port de
Sóller, S.A.", quan defensa Ia
seva opció per a construir
un port esportiu, al Port de
Sóller.

Només Túnel? En pri-
mer lloc, és dtöcil d'entendre
com una empresa com Ia
seva (i per tant, amb l'ànim
de treure un guany al seu
capital en un termini relati-
vament curt de temps) se
presenti al concurs per a Ia
concessió del túnel sense
haver pensat amb artres in-
versions posteriors al ^orat"
(diguen-li urbanitzacbns,
portesportju,etc.).

Per aJtra part, és evident
que el túnel, el ^orat" en si,
no té cap impacte ambien-
tal, i per això mateix, no té
sentit pariar d'atemptat eco-
lògic. Però bé, són les con-
seqüències posteriors que
poden recaure sobre tota Ia
vall (sobretot, Ia protecció de
Ia comarca) les que cal tenir
en compte, i és en aquest
sentit que ha d'haver-hi una
normativa clara que posi lí-
mits a aquest perill. Però di-
sortadament, encara s'està

parlant de Ia revisió del Ra
d'Ordenactó i vostè, Sr.
Cuart, ja ens té amb Ia juga-
da que Ia gran majoria de
sollerics ensumaven. Es
senzillament, Ia carta ama-
gada que hi havia darrera el
túnel.

Zona degradada. Estic
d'acord amb vostè quan diu
que el Port de Sólter, sobre-
tot durant l'estiu, és una zo-
na degradada. Aquest fet se
basa, per una part en te gran
quantitat d'iots fondejats
dins Ia badia, sense poder
tenir accés a un lloc d'ama-
rrament, i per l'attra, en te
deficient canalització de les
aigües brutes del Port. Ara
bé, no crec de cap manera
que el seu projecte ajudi a
regeneraraquestezona.

Les platges. No sé com
pot afirmar que les platges,
no solament se conservaran,
sinó que a més se millora-
ran. Si vostè qualque vega-
da ha visitat el Port, sap que
no hi ha molta platja, i amb
aquest projecte Ia poca que
hi desapareb(, perquè senzi-
llament, aquests 8000 m2.
de port i de formigó s'han de
posar a qualque part dins Ia
nostra badia. I Ia veritat, o bé
conservam Ia nostra platja, o
bé triam el seu projecte i ho
fem gairebé tot port.

Impacte ambiental.
Vostè me dirà que una zona
de 8000 m2. dins Ia nostra
badia no canvia l'entom ni Ia

fisonomia del Port?. Només Ii
puc dir, Sr. Cuart, que Sta.
Llúcia Ii conservi Ia vista per
moKsd'anys.

El turisme. Estic d'acord
amb vostè quan afirma que
amb aquest port crearia uns
quants llocs de treball i ten-
drfem un cert turisme de
"qualitat* que ens visitaria
Fins aquí d'acord. Però a
quina platja anirien els turis-
tes que s'allotgen als nos-
tres hotels?. Crec que seria
una bona qüestió per als ho-
telers i, sobretot, per als tre-
balladors d'hosteleria.

Soludons. La veritat,
crec, igual que te majoria
dels sollerics, que no exis-
teixen mortes solucions. I
aquestes passen per te re-
cuperació o bé cessió, dels
terrenys de Ia Base Militar. I
en aquest punt cal dir que Ia
seva postura és partidista
quan argumenta que les au-
toritats militars, en aquest
moment, no volen cedir tes
instal.lacions. Crec que tes
solucions var per un attre
camí, però no és aquest el
moment per discutir-ho.

Res més, Sr. Cuart, no-
més dir-íi que una gran part
dels sollerics no ens consi-
deram "localistes", ni amb els
punts de vista estrets, sinó,
simplement ens agrada
conservar i protegir el nostre
entom.

MoRatentament
Bartomeu CoH i Vteens

Campanya de Nadal:
Recollida de botelles i segells

Celebram Nadal, és clar,
sabem el per què? TaI vorta sí
que ho sabem, per Ia vengu-
da de Déu fet home, fet infant
dins i des de Ia pobresa per
tal d'alliberar-nos de les co-
ses que durant aquestes da-
tes més s'accentuen, encara
que pugui parèixer una con-
tradicció; no limitant Ia felici-
tat, però sf el consumisme, Ia
falta de solidaritat, l'oblid cap
a Ia gent farta de companyia,
i tantes artres coses.

Com cada any i amb mo-
tiu d'aprofitar millor les festes
que celebram, un grup de jo-
ves cristians duim endavant
una recollida de botelles bui-
des de xampany i segells
usats, aprofitant que en
aquestes dates es brinda i es

reben felicitacions més que
mai.

Qui es pot negar d'ajudar
davant Ia situació d'injustícia,
com pot esser Ia fam, Ia falta
d'allotjament o l'anarfabetis-
me a canvi d'un mínim esforç
com és un grapat de segells?
Ja que no ens enganem,
aquestes ajudes són mínimes
per a Ia gent que realment
necessita una vertadera aju-
da. Però això sí, significa
molt, és solidaritat i estan a
l'abast de motta gent. Les
botelles buides de xampany
són duites a Ia Fundació
"Deixalles" de Ciutat, que les
ven per tomar-les aprofitar.
Aquesta fundació, que depèn
de Càritas Diocesana, està
formada per persones en atur

que es dediquen a recollir i
reciclar objectes de tota cas-
ta per poder guanyar un sou
digne.

Per això vos demanaríem
que guardàssiu les botelles
buides i els segells usats,
que podeu dur al Casal de
Joves Cristians "Pau Noguera"
o bé tenint-les a ca vostra fins
que passem a recollir-les pels
carrers. D'això ja avisarem
amb antelació i probablement
serà passades les festes.

Des d'aquí vos agraí'm,
anticipadament, Ia vostra
col.laboració al temps que
desitjam que passeu un Bon
Nadal i un venturós AnyNou.
JoventutObrera

Cristiana
(JOC)

PELUQUERÍA

Lucía
Unlsex

Próxima apertura

CT/. Victorio núm. ó

Jaime Fons

REPARAClONyVENTA
PLANCHAyPINTURA
SERVICIODEGRUA

PoetisoFmnciscaAlcover, s/n. TeI. 630235-SOLLER

. PANADERÍA y PASTELERÍA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 63O1 32

, SantJaume, 7- Teléfono 63 / 2 86
FABKICA: llleta, 48 - Ca 'n Tabalet - TeI. 63 06 51

HOTEL
BRISAS

LADKECCIONDELHOTELBRISAS,
DESEAASUSCUENTESYAMGOSUNAS
FELICESFffiSTASYLESRECUERDAQUE:

En nochebuena contarán con baile amenizado por
te orquesta Tístel d'Or" y chocokte con

ensaimadas.

Esperamos su visita.
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Urbanisme

En el ple del passat dijous el consistori
hagué de decidir sobre cinc sol.licituts de
llicències per fer obres particulars. EIs
dos expedients més compromesos eren
els que feien referència a dues obres si-
tuades en les urbanitzacions de Muleta i
de Costa de Ia Talaia. El PSOE encetà el
debat argumentant que en aquestes ur-
banitzacions el promotor no ha subsanat

les deficiències que hi ha en els serveis:
falta el clavegueram, l'enllumenat, ... i
presentà una esmena en Ia qual es de-
manava que no es concedissin permis-
sos d'obres en aquelles urbanitzacions
sense Ia infraestructura acabada. Més
tard retirà aquesta esmena per poder-se
adherir a Ia moció que presentava el
PSM.

Segueix el problema de les urbanitzacions mig acabades

S'aprovaren quatre de les
cinc llicències d'obres
particulars sol·licitades

M. Ignàsia

El PSM també incidí en el
mateix punt, i acusà Ia falta de
l'informe juridic que s'havia
d'incloure en l'expedient. Se-
gons explicà Plàcid Pérez, els
propietaris dels solars, si ara no
se'ls dóna Ia llicència seran els
que pagaran les culpes dels
promotors: els urbanitzadors
havien incomplit el contracte
que signaren amb l'Ajuntament
l'any 80, en el qual s'especifica-
va els serveis que havien d'ofe-
rir als solars per vendre. El PSM,
culpà els promotors i també
l'Ajuntament de l'estat d'aban-
donament en que es troben
aquestes i altres urbanitzacions
mig començades, ja que ni
aquest ni artres consistoris han
solucionat el problema, però si
han anat donant permissos

d'obra.
Aprofitant aquest tema, Pé-

rez partà de Ia Moctó d'Urgèn-
cia que el seu partit havia pre-
sentat i que donava una solució
íntegra per a les urbanitzacions
en mal estat: Revisar els con-
tractes antics i fer complir els
compromissos als urbanitza-
dors, donant un termini curt de
temps perquè s'executassin
aquestes millores. En el cas
que seguissin sense complir,
l'Ajuntament prendria les mesu-
res que marca el contracte:
Venda d'uns solars on nom de
l'Ajuntament, i denegació de lli-
cències.

El CDS també està d'acord
amb Ia idea del PSM, encara
que volia matisar alguns punts
concrets de Ia moció. M.A. Co-
lom referint-se al punt de l'or-
dre del dia, va vder explicar
que Sóller viu del turisme i de

les obres, i que per això el seu
partit havia de dir sí a donar el
permís.

El Grup Independent també
va considerar vàlida Ia moció
del PSM i en canvi el PP digué
que hi havia aKres maneres de
fer complir Ia normativa, i com a
exemple digué que es podien
denegar les certificacions de fi-
nald'obra.

Moció fora de temps

El PSM soi.licità que a causa
de ser el mateix tema es votàs
primer Ia moció, i així els partits
sabrien a què atendre's. El bat-
Ie no ho va permetre perquè Ia
votació de les mocions d'ur-
gència s'havia de fer segons
l'ordre del dia, al final dels punts
marcats. El que succeí fou que
a les dotze de Ia nit es donà per
acabat el ple sense haver votat

MINOLTA

LL
/// it iin-i

EIiHi dos tarjetas
de regalo entre:
IVS. SHVT. OAK MMASV.
SPOKTS. PO«T«AU. OfPTM.
BRA(KHT. CI(ISI UP. CUSTOM.

CREATIVIDAD SIN LIMITB
Su cámara para hoy y para siempre. Rápida, inteligente y fácil

de usar.
Exíjala, llévela hasta los límites de sus necesidades, Ia Dynax

7000 i llegará hasta allí y mucho más; porque su sistema de tarjetas
Ie permite ampliar Ia memoria e incluso programarla según sus
propios gustos.

Con sus 32 ópticas intercambiables es el sistema más inteligente
y completo del mundo.

CAMARA EUROPEA DEL ANO 88^9

PORLACOMPRA DE CUALQUIER MODELO
DECAMARA

LEOBSEQUIAMOSCON
UN CARRETEDE24FOTOSYSU

REVELADO

FOTO-ESTUDI

Lluna,38-Telf.63.27.30

HanestatnecessaristresPlenspefaprovarduesllicenciesd'obraaMutotailaCostadelaTalaia.

aquesta moció, i el tema quedà
senseresoldre.

Obra començada sense
permis

L'expedient sobre cons-
trucció d'un edifici unifamiliar
dins So n'Avinyona s'hagué de
retirar, Ja que el PSOE informà
que Ja s'havien començat les'

obres sense permís i a més es
preveia contruir més del comp-
te.

El batle no hi era present Ja
que es tractava d'una contruc-
ció que s'havia de realitzar en
un solar propietat d'un parent
seu.

A sol.licitut d'aquest partit,
el zelador passarà a certificar
l'estat d'aquestes obres, abans

de procedir a Ia concessió de Ia
llicència.

Totes les llicències s'aprovaren

Es passaren a votació cada
una de les sol.licituts d'obres
presentades. Totes quedaren
aprovades, però el problema de
les urbanitzacions mal acaba-
des quedà fora de joc.

L'antiga fàbrica de Can Padassot acollirà una ptaça púbNca ajardinada I dos Moc* d'apartaments.

ElcarrerCapità/ igelats
comptarà amb ur a plaça pública
En el carrer Capità Angelats, en el solar de l'antiga
fàbrica de Can Padassot, està previst construir un
edifici de dos blocs de vivendes amb aparcaments
inclosos.

EIs promotors han presentat el projecte a totes
les forces polítiques de Sóller, per poder obtenir
amb seguretat el permísd'obres.

M.l.

Es tracta d'un edifici que
s'hauria de declarar "singutar",
i això significa que ha de
complir uns requisits; un
d'ells és que ha d'ocupar
menys volum i superfície del
que el Fto d'Ordenació
(P.G.O.U.)lipermet.

El projecte s'aixecarà un
pis menys del que podria te-
nir l'edifici, i a més, contempla
Ia construcció d'una plaça
ajardinada, que seria d'ús
públic.

En el ple ordinari de de-
sembre s'havia d'aprovar si
l'edifici era considerat "singu-
lar", i tramitar l'expedient cap

a Ia Comissió Provincial d'Ur-
banisme.

Lasrtuaciódelsolar

El debat es centrà en Ia
situació del solar i te qualifi-
cació del sòl definida pel
P.G.O.U.: pel solar hi passa
una lfnia que el divideix i l'edi-
fici estaria situat part en sòl
urbà i part en sòl urbanitzable
programat, cada un dels
quals té diferents condicions
d'urbanitzactó. Tots el Grups
Municipals, veren mott bé les
idees per construir aquest
edifici.

Per Ia seva part el PSM
qualificà també de molt posi-
tiu el projecte, però considerà

que s'havia de tenir present
Ia anomalia que suposava el
no tenir en compte Ia línia del
PIa General. El portaveu
d'aquest partit, explicà que
abans s'hauria d'haver fet
una reforma puntual en el PIa,
per evitar que attres promo-
tors s'aprofitin de Ia qualifica-
ció de "singular". Mencionà el
cas semblant de l'edifici de
\'Ak)ueria del Comte, que in-
vadeix part d'un polígon ur-
banitzable programat sense
tenir present tes normes que
aixòsuposa.

Tramrtació del projecte

El projecte ha de passar
encara pels tràmits burocrà
tics d'exposició al públic, ac-
ceptació per part de ta CPU i
d'artres, que retrassaran un
sis mesos Ia seva execució.

Per aquest motiu el con-
sistori considerà que des de
Sóller no s'havia de retrassar
més el seu curs, i l'aprovà per
majoria, amb les dues abs-
tencbnsdelPSM.
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El projecte de reforma de Ia plaça dels Estiradors, redactat per l'arquitecte Lluis Garcia-Ruiz, pretén unificaren un sol espai el parc infantil i Ia font.

Tots elsjocs del parc han de ser reposats i pintats de nou

Es resaltarà Ia font de Ia placeta i s'èvitarà que els cotxes l'encerclin
L'Ajuntament encomanà temps enrera a l'arqui-

tecte Lluís Garcia-Ruiz l'elaboració d'un petit pro-
jecte d'ajançament de Ia Plaça dels Estiradors, que
fou inclòs en el PIa d'Obres i Serveis d'enguany
que subvenciona el Consell Insular de Mallorca
(CIM) al 60%. Es tracta d'acondicionar el petit parc
infantil i també Ia placeta de Ia font on convergeixen
el torrentó de Can Creueta, Es Celler i el Carrer de
Sta. Teresa. El projecte considera aquestes dues
zones dels Estiradors com a un sol espai urbà que
es conplementen, i defineixen dos racons ben ca-
racterístics. Part d'aquestes obres ja estan fetes,
però fa quasi cinc mesos que les obres estan atu-
rades.

M.l.

Les obres d'ajançament de
Ia plaça dels Estiradors comen-
çararen abans de les festes de
Ia barriada, al llarg el mes de ju-
liol.

D'una estirada, i perquè du-
rant les festes Ia plaça estàs en
condicions, es llevaren les
gronxadores, el tobogan i les
altres atraccions infantils, i es
va pavimentar el terra, acondi-
cionant les voreres dels arbres.

De llavors ençà no s'ha tor-
nat tocar res, els infants ja no hi
van a jugar i les persones que
per allà passegen no s'asseuen
perquè no hi haels bancs.

L'ajuntament especificava Ia
idea d'arreglar Ia plaça, amb un
estudi fet pels serveis tècnics,
sense pretendre una reforma

dslazona.
En poques paraules, s'havia

d'acondicionar perquè oferís un
bonaspecte.

Laplacetadelafont

La font dels Estiradors
sempre està envoltada de cot-
xes aparcats, i a més està con-
dempnada, a causa de que
moltes vegades s'aprofitava Ia
seva aigua per rentar els cot-
xes.

Per evitar aquest fet, l'estudi
preveu resaltar Ia font i els ar-
bres amb una terrasseta de
forma triangular feta de pedra,
que s'aixecarà uns 20 ó 25 cm.
sobre el terra, i instal.lar dos
bancs i jardineres de formigó.
Presentarà una configuració per
l'estil de Ia font de Ia Plaça
d'Amèrica.

Abans, Ia placeta comptava amb bancs i jocs infantils. Avui, l'espai públic mostra aquest aspecte desolador.

El parc de Jocs Infantils

La zona on hi havia els jocs
pels infants abans estava sense
pavimentar, amb terra, un poc
de grava i arena. Ara, després
de Ia primera envestida de les
obres, hi ha un ciment amb uns
dibuixos marcats, i han deixat
alguns quadres sense tapar per
poder col.locar les gronxadores
i abocar-hi arena. EIs peus dels
arbres estan sense acabar, i
encara hi ha les fustes que ser-
vien per marcar l'enquadrat de
lasevabase.

Un cercle pel fogueró

En el centre de Ia plaça hi
havia previst deixar un cercle
d'un tres metres i mig de dià-
metre, per poder posar el fo-
gueró de St. Antoni i de St. Se-
bastià.

Aquest aspecte de Ia plaça
segurament Ja no es podrà rea-
litzar perquè l'encimentat ha
tapattotalaplaça.

La il.luminació i elsjocs

EIs jocs encara s'han d'ins-

tal.lar, i primer s'hauran de pin-
tar i arreglar, Ja que algun d'ells
estava en molt mal estat.
Igualment succeeix amb els
bancs, i els barrerons de ferro
que protegien els infants dels
cotxes que passen baix de Ia
zonadejoc.

El infants, si les esmentades
obres s'acaben i es respecta
l'estudi de l'Ajuntament, podran
jugar quan es faci fosc: dos fo-
cus il.luminaran tota Ia zona de
jocs, i tres faroles vuit-centistes
donaran llum a Ia part del ca-
rrer.

Acabarlesobres

En el darrer ple, el consistori
va estar d'acord en fer una ha-
bilitació de crèdit per aportar el
40% que l'Ajuntament ha de
pagar per realitzar aquestes
millores urbanistiques.

Es preveu que prest es se
guirà Ia feina i nins i majors po-
dran anar a jugar i seure als Es-
tiradors.

Les obres, aquesta mateixa
setmana han estat adjudicades
a l'empresa constructora de
MiquelCapó.

• vXv:-:::': •',: ..£*>
- . :̂SipES?
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JUGUETES
ESTABLECIMIENTOS

RULLA
C/. BORNE, 4 - TEL 63.03.02

SOLLER (MALLORCA)

mA TENCION!
LA MALLORQUINA-SOLLER

LAINDUSTRIALISLEÑA-PALMA

TlENE EL GUSTO DE ANUNCIAR
SUNUEVATIENDAEN:

C/.BLANQUERNA,48
PINTAVAL-PALMA

DISPONE UNA GRAN VARIEDAD EN:
PINTURAS - CORCHO - MOQUETAS -

SUELOSVINILICOS - PLACAS PARA
TECHOS - DROGUERÍA, ETC.

ALMACEN:Avda. 16Julio,60
POLIGONOSONCASTELLO

JOYEmA - PLATERM
RELOJEmA

Comunica a sus clientes su próxima reapertura
el próximo lunes día 18.

Ofreciéndole su extensa gama en artículos de
joyería en todos los estilos. Así como una gran
variedad en su línea de diseños para trabajos

deENCARGO.

Plaza España, 4. Junto estación Ferrocarril
Telf.63.10.52

SOLLER
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FutbollllDivisió

Gravíssima travelada. Dos negatius més i ja
son set, amb un Sóller cuer i solitari. Per enès-
sima vegada, l'equip solleric, es mostrà absolu-
tament ineficaç amb Io que es Ia clau del futbol:
el gol. Es crean ocasions a balquena, pero es
tuden llastimosament.

Queda molta lliga per endavant i hi ha temps

de rectificar. Es van recuperant jugadors i ja a
partir d'ara, s'ha de produir una reacció fulmi-
nant, començant aquest diumenge a dins Hos-
pitalet.

El l'única solució per evitar el que seria un
desastre: el descens. No és massa tard, però
convé no badarja més.

El Sta. Eutèüia va vèncer amb un solitari gol marcat a les darreries

0-1 : Una altre passa cap al infem

NitarenoueraiwmpaticapenyadeIsjovesbotzinaires.poguerenaixecarelsànimsd'unSóllerquenoveupx.rtade
capdetosman«rM.(FotoJesúsSampedre).

Toni Oliver

El solitari i decisiu gol de
Cuartango, decidí un partit que
d Sóller no havfa d'haver per-
dut mai, ni per suposat podia.
Un primer temps de poques
incidències, amb bona tasca
de les defenses i nulitat ata-
cant compartida. Una bona
ocasió del Sóller en una pilota
centrada al segon pal, i reme-
tada per Brugos de cap, amb
mottbonaaturadad'Ortiz.

Per Ia seva part, el davan-
ter Muriana, xutà al travasser
des de enfora de l'àrea, sortint
Ia pilota a fora per Ia linia de
fons. Com a anècdota, diguem
que en aquests primers 45 mi-
nuts, el Sóller botà sis còmers,

per cap ni un els jugadors ei-
vissencs.

Mòritsperuntriomf

Si pesam els mèrits i les
oportunitats, el Sóller deguè
guanyar àmpliament. El segon
temps local (com de costum),
fou superior al primer periode,
però malgrat els visitants es
véssin dominats, es tracta d'un
equip mort expert, inteligent, i
amb ofici, i mirau per on, tre-
guèren fruit d'una teòrica su-
perioritat del seu rival. El Sóller
arribava, pero no aprofitava
cap de les ocasions. Unes ve-
gades els remats sortien in-
creiWement desviats, i attres,
el porter Ortiz, era on devia és-
ser. Un remat al pal baix de un

mòvil Suasi, Camicer que xutà
al niguls quan es cantava el
gol, pilotes que es pasejen per
davall els pals, sense que nin-
gú encerti en Io més fàcil, etc.,
etc...

I per més inri, el gol visitant

Quan era més evident que
el Sta. Eulàlia es conformava
amb l'afortunat empat a zero,
vat-aquí que en un aillat con-
tracop, el migcampista Cuar-
tango agafa una pilota, s'inter-
na, driba a Nadal, i davant Ia
sortida de Bernat, xuta colocat
fent inútil l'estirada del pprter
solleric. Era el minut 74, i el
Sóller no es rendí ni baixà Ia
guàrdia. Al contrari, seguí ata-
cant però no hi va haver mane-

L'imatge
ofensiva
localfouun
copmés
deplorable:
nofeimungol
nial
"Arcolris"

ra. La sort estava decidida, i Ia
situació del equip, després
d'aquest resultat, és de att
risc.

La directiva confirma a Jesel

Just acabat el partit, Jesús
Jesel posà a disposició de Ia
Junta Directiva el seu càrreg.
EIs gestors locals, considerant
que Jesel està treballant bé i
honestament, no va acceptar Ia
dimisió del "mister", confir-
mant-lo al seu lloc. Un altre
acord, és l'acceleració en el fit-
xatge de Oscar Azcona, un
migcampiste de probada quali-
tat, procedent del Eibar, i aixi-
mateix fer un sondeig a Prefe-
rent per incorporar a un davan-
tergolejador.

L'imatgeesforcaexpressiva:unSolterquerodolaperterTa.Podriayn
bonresuttat,perexemptedinsHosprtalet,alcarlamoral,icomencar

una bona ratxa?. (J. Sampedro).

Hospitalet, un desplaçament
gensfàcil

A mossegar!!
Puntuar, sen'a una bona
felicitació de Nadal pel
sofrit aficionat solleric

ToniOliver

A Ia postrera jomada
just abans de Ia interrupció
nadalenca, el Sóller viatja a
les Pitiüses per enfron-
tar-se al Hospitalet, al
camp d'herba de Ia S.E.
Eivissa, terreny utilitzat
conjuntament pels dos
equips.

Unequipveterà

El rival del Sóller, és un
equip veterà, amb ofici, i
mal de sorprende. S'el pot
comparar en certa manera
al Sta. Eulàlia, per l'expe-
riència dels seus homes i
colocació sobre el camp.
Una absència important, Ia
del gotejador Berto, que
tomà al Eivissa, després
de començar Ia temporada
en el "Hospi". La efectivitat
atacant ha baixat notable-
ment, i han començat els

problemes
tiús.

en l'equip pi-

Podría debutarAzcona

No hi ha cap baixa en
les files soHeriques del par-
tit úttim. Això vol dir que
Jesel disposarà de tota Ia
plantilla a excepció d'Al-
fons i de Nova, ambdós ju-
gadors en periode de re-
cuperactó. En canvi, es
preveu el debut del cen-
trecampiste basc Azcona,
que haurà entrenat ja tota
lasetmanaambl'equip.

Si es confirma l'inclustó
del ex-jugador del Eibar en
l'onze titular, Martin podria
reforçar l'atac, fent línia
amb Miralles. En definitiva,
s'ha de sortir a mossegar,
a suar amb tinta xina, suor
i si es necessari amb sang,
els punts, Ja que tots els
que resten a disputar, te-
nen una importància vrtal
en Ia meta que no es altre
que salvar Ia categoria.

SOFIA
PIEL+ REGALOS

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

Prendas de piel señoras y caballeros, precios
asequibles.

Regalos y objetos de decoración nacionales y de
importación.
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COMUNICAASUSCLIENTESY
AMIGOS QUE PERMANECERÁ
ABIERTO TODO EL ESTVffiRNO.

LABORABLESA PAR TIR DELAS
21,30HORAS.

DOMINGOS YFESTIVOSA
PAR TIR DELAS17HORAS.

VIDEO CUPS - POOL BILLAR - FUTBOLIN
TEL:633787

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

Sa Glosa den Tomcnuet
Noanam..

Noanam,noanam, noanam
perjugaralllDivisió
som s'equip sempre pitjor
i cada diumenge ho demostram.

Varem dirque anàssim vius
que es malalt te mala ferida
ja el tenim a cuidats intensius
i no se si sortirà en vida.

Un fet digne de destacar
va ser es den Miquel Nadal
que un que feia es pardal
aviat,elvaeixecar.

Cercau un bon curandero
peranaraHospitalet
que si no duim un puntet
tendrem un mal paradero.

Pere Parra, en Ia hora del adiós:

FútbolRegional

Montaura, 2 - Port de Sóller 0

Tropiezo
M.A.Feijóo

Montaura: Martorell,
Amer, Galvez, García, ViIIa-
longa, Felin, Prats, Estrany,
Amengual (Torres) y Seguí
(Moranta).

Port de Sóller: Reynés,
Vidal, Rosselló, Guery, Ca-
talà, Adrover, Aguilar
(Haüf), Femenias, Galindo,
CastaldoyCladera.

Arbitro: Sr. Contreras,
bien,sinproblemas.

Comentario: Los visi-
tantes presentaron un
equipo de circunstancias,
debido a sanciones y lesio-
nes, además de no contar
con Ia suerte ya que dispo-
niendo de alguna ocasión
no Ia aprovecharon. Para sí
los locales aprovechar una
encadatiempo.

El domingo al Barracar

El domingo a rendir visita al
Barracar, donde deseamos
que cambien Ia suerte y las
circunstancias.

Juvenils I Regional

C.F.Soller,6
PortoCristo,0

Alafí!
JoanAntoni
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Alineació: Palou, Sacares,
Joan-Antoni, Celia, Bernat, Bu-
josa, Raja, Carmelo, López, Do-
mingo, Jiménez (Suau, Vicens, T.
Bemat, Caries i Comino).

GoIs: Minut 15, 1-0, Jiménez.
Minut 17, 2-0, Raja. Minut 25, 3-0,
Carmelo. Minut 27, 4-0, Carmelo.
Minut 45, 5-0, Carmelo. Minut 75,
6-0, Sacares de penal.

Comentan: Victòria còmoda del
Sóller davant un disminuit Porto
Cristo, que es presentà a Sóller
amb nou jugadors, i es quedà du-
rant l'encontre amb sis, degut a que
tres d'ells es lesionaren. A conse-
qüència d'això l'àrbrtre, Sr. Gómez,
en el minut 78 va suspendre el par-
tit, degut a que els reglaments així
eldeterminen.

L'enfrontament per tant només
tingué un signe que fou el que mar-
cà l'equip local, que feren un ex-
ceUent primer temps, però no po-
dem dir el mateix del segon en el
que no es trobà á camí del gd, i es
jugà sense idees i amb pocs recur-
sos.

Desplaçament a Sant Llorenç
deCardessar

.El Sóller jugarà el darrer partit
de te primera votta dins un terreny
en el que pot guanyar perfecta-
ment, tinguent en compte Ia condi-
ció del rival, ja que és el cuer de Ia
taula classificatòria. Tan sds ha
aconseguit una victòria i un empat.
Per tant després d'aquest triomf de
diumenge passat es pot esperar un
resuttat positiu per part de l'equip
sdleric, en aquesta sortida.

"Me llevo un recuerdo imborrable de Sóller"
M.A.Feijóo

José Luis Parra Zamorano,
nos deja. Un madrileño que
desde que se afincó en el VaIIe
ha estado ligado al fútbol de
una forma u otra. Haciendo un
poco de historial, diremos que
jugó con el C.F. Sóller las tem-
poradas 82/83 y 84/85 en 1a.
Preferente, Ia 83/84 en 1a. Re-
gional y Ia 86/87 en IHa Div. NaI.
así como Ia 87/88 formó parte
de Ia Directiva de| mismo Club.
También jugó con el San Pedro
de Ia temporada 85/86 y dirigió
al Port de Sóller en Ia tempora-
da 88/89 y Ia presente 89/90
hasta hace dos jornadas, de-
jando al Port de Sóller en Io alto
delaclasificación.

Puestos al habla con él, Ie
preguntamos por un deporte:
fútbol. Presidente: Enrique Mar-
tí. Jugador: Nadal y Palou. Ami-
go: Miguel Nadal. Campo: D'en
Maiol. Equipo: C.F. Sóller y Port
de Sóller. Ciudad: Sóller. Color
camiseta: Blanca. Arbitro: Ale-
many Ramis. Directiva: La del
Port quizá porque es más fácil
juzgarla como entrenador que
como jugador. Equipo adversa-
rio: Santanyí como jugador y
Campanet como entrenador. Y
un entrenador: Jaime Frontera,
de quien he aprendido Io que
posteriormente he aplicado
comoentrenador.

-Parra, muchas personas se
preguntan el por qué de tu
marcha: "Debido a razones fa-
miliares, personales ninguna, es
por Io que pedi destino".

Cual es tu sentimiento a Ia
hora de partir y más dejando el
equipo en Io lato de Ia Tabla:
"Bastante triste, incompleto, me
hubiese gustado haberie as-
cendido y no realizado del to-
do".

Tienes pensado jugar ó en-
trenar en algún equipo de Ia
Península: "De momento no", tal
vez entrenar con algún equipo
para mantenerme físicamente
bien".

Como encuentras Ia elec-
ción del nuevo entrenador del
Port: "Considero que Joan So-
cias tiene Ia faceta buena de
ser humilde y trabajador. Si Ia
Directiva ha elegido, tendrá sus
motivos, de todas formas su
trabajo no se verá en tres ó
cuatro encuentros, sino al final".

Cual es el secreto de que el

Pere Parra opina sobre su sucesor "Juan Socias es humilde y
ttataJadoT.

equipo vaya tan bien: "Los ju-
gadores hermanados me han
dejado hacer y deshacer. Todo
se trata de los jugadores, ya so-
lo implante un sistema y prepa-
re Ia física, ellos sudan Ia cami-
seta en cada encuentro y tam-
biénlasuerte".

Por afición y equipo qué ca-
tegorías consideras para el
Port: "Con algún esfuerzo 1a.
Regional, además se cuenta
por primera vez con fútbol base
y eso es muy importante, cara a
un futuro". Considerarlas bueno
que el Sóller y el Port se afilia-
sen entre ellos por bien del fút-
bol de Sóller: "Si fuese por bien
de ambos sí. El afiliarse o no, es
Io de menos, Io que está claro
es que es malo el no ayudarse
deportivamente".

Cual es el mejor recuerdo
deportivo 'que te llevas de
Sóller: "Haber conocido a tantas
personas como he conocido a
través del fútbol, a personas
como Miguelito, pudiendo
nombrar a muchos más e inclu-
so llegar a ser amigos".

Y Io peor: "La lesión que tu-
ve en el C.F. Sóller, que me hizo
pasar por el quirófano en Ia
Temporada84/85".

Se puede dar Ia posibilidad
que akjún día regreses: "Venir
de vacaciones para ver a todas

esas personas que conozco,
puede ser posible y me gusta-
ría. Venir para instalarme ten-
dría que ser a largo plazo".

Una opinión del equipo que
dejas: "Les estoy muy agrade-
cidos, han hecho posible que
me saliesen las cosas como me
había propuesto. Un recuerdo
imborrable para Catalá, Manri-
que etc. que los he tenido co-
mo compañeros de jugador y
entrenador".

Que te pareció más positiva
Ia de Mira o Ia de Burgos, en
cuanto a su etapa: Yo a Mira Ie
vi con buenas intenciones y con
buenplan de futuro, creo que Ie
aconsejaron mal, quiso hacer
las cosas demasiado rápido y
se olvidó que Sóller es una ciu-
dad de 10.000 habitantes y que
no tiene tanta afición como él
pensaba. En cuanto a Burgos,
un trabajador del fútbol, con
buenas intenciones, pero falto
de medios y no me refiero a bs
económicos.

¿Alguna cosa más Parra?:
Gracias por Ia facilidad que me
brindáis, me despido de todos
ellos y si van por Madrid me
gustaría mucho saber de Sóller.

Y deseándole mucha suerte
en Ia vida, pensamos en aquello
de... "Algo se muere en el alma,
cuando un amigo se va".

Antonia Seguí
DepUación-Pedicura
Manicura-Masajes

Limpiezadecutis
TeI. 632891

CJ. SanBartolomé, n'6

Ca'n
Bibi

FERRETERJA
Armería

Luna, 12
TeL630447

SOLLER
(Mallorca)

PLACERy
RELAJAMIENTO

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes — Televisión y Video

Instalación de Antenas
JuntoHotelEIGuía. TeI. 633919-SOLLER

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

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

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

Pernal
ME DROGUERÍA

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

PARAFACHADAS,
INDUSTRWS,

DECORAOONYMARINAS

J$ Procolor

PAPELESPINTADOS,
MOQUETAS,COLAS,

PINCElERIA,INSECTICIDAS,
ARTICUlOSlIMPIEZA,

PRODUCTOSPARARSCINAS,
ARTICUlOSPARAARTISTA,

PALOU,22
TELEFONO 633842

SOUER(MaMorca)

Planchistería
CRESPI

*TALLERDECHAPA,PINTURA
Y MECANICA

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

CAMlNOFONTANELLAS, n° 14
TELEFONO:63.16.80
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Bàsquot/Juvenilmasculí FutbolAleví Atletisme

SaPobte, 54-J. Mariana, 58

Magnífic triomf a una canxa difícil
Jota

Sa PoUa: Pericàs (9), Crespí (11), Amer (17), Payeras
(16), Foteh (2), Soter(2), Torrens (8), Bauza.

JL Mariana: Jaume (2), Oscar (9), Alfredo (12), Sebastià
(9), Garrido, Rodetes (16), Otíver (8), Serra, Gonzatez (2),
CasteXo,Fuster.

L'equip de Sa Pobla va cometre 14 fattes. Eliminat: To-
rrens.De17tirsdepersonal,convertiren9.

El Mariana va ser sancionat amb 21 fattes. Eliminats Oli-
ver i Sebastià. De 14 intents, convertiren 7 tirs lliures.

AJtresresuttats

SwwofF*men/:Rnk, 53 - J. Mariana, 57
Juv0nHFemeni:Campos, 40 - J. Manana, 90
CadetFemeni:J. Mariana, 33 - Porciúncula, 35
CtodttMMCuff:Peries M., 40 - J. Mariana, 51
lnfantilFemeni:Bons Aires, 70 - J. Mariana, 42
lnfantUMaaculi:J MarianaA, 67 -SaPoMa, 54
MiniBasquetMasculi:SaPoUa, 11 - J. Mariana, 41

Futbolinfantil

San Cayetano, 2 - Sóller, 0
Joon-Antoni

Alineación: Afcover, Pomar, Match, Pedrero, Enseñat, Rodriguez,
,Art>onaiMohno(SftnMartin).

Gote:Mhuts70,1<),R ,̂depenal.Mrut76,2<),Arnengua).
Comentari: Bon encontre el jugat per part dete dos conjunts. El Sóter

controlà mott bé ets adversaris dins el seu camp, fins í tot es crearen oca-
sions per marcar a^un gol. EIs soterics aguantaren Ia porteria invicta fins
fattaròeuminutsperacabarelpartit.

«,2

AkMMfe Jeroni, CaneTte, Segui, Veto, Rfcas, AHons, Joaé-An-
tonk>, Eugerf, JosefHJub, Padfa I Qwco. (Jmep4Jufs VaMs, Zapeta,
AndnwiPertB)

Gote:Mnut63,0-1,AdriaMinut78,0-2,Vicens.
Comentari: Ja de sortida es va veure ta superioritat del Patronat (segon

dassrficat), equip amb jugadors més grans i més ben dotats futbotistica-
ment que ete del conjunt bcal, emperò el SoUerense restà aquestes adversi-
tats amb mott fcjfta i disciplina en ete marcatjes, mantenint abd ta porteria
iniMtudafinsenelmhuteS.c ĵen'Acktàrnarcàelpnrnergol.

FutbolJuvenil

Mariense, 0 - Port de Sóller, 9
Mascaró, Bergas, VanreH, Ferriol, Peña, Mestre,

CKjetgtes,Ferrer,Pons,BergaslyMayofl(CarboneH).
Port dv SóMer CoM (Canovas), Roca, Piza, Vázquez, Bort, Daza

Pestard), Galindo, Raja, Suau (Barceló), TorrensyFerrer(López).
ArttftFK Sr. Ruiz que estuvo bien. Amonestó con amarilla a Barce-

tò.
Ootoe:Raja3, Torrens, 2, Lopez,2GaUndo, 1 yBarcetó 1.

Comentario: Dominio total de tos visitantes, que incluso merecie-
ron akjún gol más. (0-1) en te primera mitad y (f>€) en te segunda
ckXKteirKdusoelpúbUcotocalapteudió.

ENHORABUENA a todos y el Domingo se recibe al Juv. Buflote
coneicualdeseamoscontinuebracha.

Sollerense3
SantMarçalO

Joan-Antoni

Alineació: CaWentey, T. En-
senat, M. Ensenat, Mayol, Pa-
dilla, Ros, Javi, Vateaneras,
Casas, Carbó, Martfnez. (R.
Capó, Juárez, Brague i Puig).

GoIs: Minut 31, 1O, Casas.
Minut 46, 2X), Carbó. Minut 60,
3O,Valcaneras.

Comentari: Curt va ésser el
marcador per tes oportunitats
que tingueren ete tocate, realit-
zant un segon temps ptetoric.

Fútbolde Empresa

ViajesSoller,2
SantMarc,3

F.M.

V. Sóter Buades, Raa, rtar-
te, Utarte, VaMs, Feijoo, Agustín
(Pabk3) Sema, Frontera, Oua y
Girbent.

Sant Marc: Tugores, Mestre,
Detacruz, Fuster, Ramis, Jordà
(Pons), Ramos, Gaya (Fuster)
Garcia,JaumeyBefgas(FeTid).

Arbitro: Sr. Mngorance mal.
En ta jugada de penaJty no vtó
que el detantero se echó sobre el
defensor.

Gotes: Por parte kxai Qua e
ktarte y por parte visitante DeIa
cruz,GarctayJaume.

Comentario: Encuentro que
merecieron ganar tos Veteranos
por juego y ocasiones, tan soto
dos jugadas de mata suerte to
impidieron, el penaKy riguroso y
un error de un defensa k>cal al
ceder el batón a su portero, k> dtó
auncontrarioquernarcó.

Mañana se visitará al Rtvo.
MAE.

CARTELERA
ESPORTIVA

•

Sabado,16

Fútbol:
15:00h. C.F. Só«er - U.C). SoIe-
rense(Atevines)
16:30h. C.F. Sóter - Cide 0nfan-
tites)
18:00h. Shewin Williams - Pre-
fama(FútboldeEmpresa)

Domingo,17

Fútbol:
10:30h. C.F. Port de SóHer - Juv.
Bunda(Juventes)

Primergol!

Un soHeric a Ia Marató de Calvià
Joan

Mentres segueixen els
enfrontaments, i el Comité de
Disciplina Esportiva del Go-
vem Batear encara no s'ha
pronunciat, en Mateu Do-
mínguez -el popular i polifa-
cètic entrenador de l'Hermes
Circulo SoUerense- acabà de
ficar el primer gol a Ia Fede-
ració Balear d'Atletisme al
imposar-se clarament a Ia
primera edició del Mini-Marato
Royaftur, disputat el passat
divendres, dia vuit, a Santa
Ponça.

En Mateu Dominguez es
va dassificar en primer ltoc,
en solitari, amb un temps de
31'12", seguit d'en Miquel

Gómez (KartuhCosta de Cal-
vià) amb 31'24". En tercer ltoc
l'anglès David Mansbridge
amb 31'31". A destacar tam-
bé el tercer lloc aconseguit
per na Vicenta Cordón
(HermesOcuto Solterense)
dins Ia categoria absoluta fe-
menina, a Ia que es va impo-
sar n'Amadora Ramos, se-
guida de na Francesca Ros-
selló. I mentres tant Ia Fede-
ració segueix mantenint Ia
sanció, i els nostres atletes no
poden sol.licrtar Ia llicència.
Cosasveredes!

VIMaratóIntemacional
CostadeCaMa

A pesar de Ia tendinitis
aquilea del peu esquerre, el

soHeric Joan OHver va parti-
cipar i finalitzar Ia *Vl Marató
Internacional Costa de Cal-
vià", disputada el passat diu-
menge, damunt Ia distància
olímpica de quaranta<tos qui-
lòmetres i cent noranta-cinc
metres.

Triste edició, que es va
cobrar ta seva primera victima
mortal, l'anglès John Norman,
de cinquanta-tres anys, poc
tempos després d'esser su-
perat pel soHeric, a Ia segona
vofta del recorregut, a ta attu-
radetaurbanitzadoílToro".

L'atleta k>cal de l'Her-
mes-Circulo Sdlerense va
quedar en el lloc seixanta-sis
de te classificació general Ba-
tear, amb un temps de
4^1'25'.

Billar

TercerTomeig PerruqueriaJ. Sodas

Bartomeu Pakxi encapçala ta
classificació

Bartomeu Pakxj, amb un total de deu punts, J cinc per-
tides jugades, encapçata en aquests moments ta dassifr
cació de b tercera edtíó del Torneig de Biar T"erruqueria
J. Socias". En segon toc, i només quatre partides jugades,
ei segueixen n'Antoni Socias, en Jorquera y en Casasno-
vas,ambvurtpuntscadaun.

Amb cinc parbdesjugades i també vuit punts es troba
actuakrtentencinquètocenTomàsRomer.

Partwpen^TomaguntoíaldedirKXJbterisleskxate.
Segons ens ha arribat a tes oretes hl ha un cert sector

d'aficionats que no està massa d'acord amb to decisió de
l'organització de deputar d Tomag a una sota categoria,
tots contra tots, amb l'intenció de poder definir ta cateogría
dete jugadors de cara a vinents confrontacions, quan

l Ja f» un parel d'anys que <
bendefiredes,apeaardequecertespersonesnoes-
«gutadtaportMababarrigrapMwtor.

Ete resuKats de tes confrontacions disputades aquesta
setmanapassadahanestatetsegüerrts:

B.EnsenatO-J.AJorquera2
M.GetebertO-A.Socas2
G.FerrerO-S.Burguefio2
J.SoctasO-B.PaJou2
J.Aguio2-J.MascaroO
J.Sampd2-G.SastreO
T. Ptonier2 - M. FerrerO
M.Casasnovas2-P.JaumeO
S.FortezaO-B.Enseftat2
J.A.Jorquera2-A.SoctasO
J.Quetgtas2-M.GetabertO
P.Magraner2-G.FerrerO
J.MascaroO-J.Soctas2
S.Burgueno2-J.QuetgbsO
M.Ferrer2-J.SampolO
P.Jaume2-T.PtornerO
B.Ensenat2-M.CasasnovasO

Ciclisme

Ciclo-Cross a SóNerI
Joan

En els moments de redactar aquestes linies
-el dilluns vespre- s'estan fent gestions perquè
Sóller pugui disputar de nou una de tes proves
de Ciclo-Cross del Calendari Balear d'aquest
any -especialitat de te que el Qub sc4leric fou
undelsprincipalspionersnofamassaanys-.

Cas d'arribar a un acord, te cursa es dispu-
taria el dissabte de Nadal (diumenge, dia
vint-î uatre), essent el seu escenari Son Ange-
tets.

A te vinent edició ampliarem noticies
d'aquesta important reunió.

TlrdeFona

Presentack)delPrimer
QuademdeDivulgactó

El passat dilluns, dia quatre, convidats per ta Fe-
deració Baiear de Tr de Fona, vàrem assistir, a ta SaJa
d'Actes del Consell lnsUar de Mafcrca, a ta presenta-
ció del Hibret l'Esport del n de Fona - Quadem de
DMJgadó Primer", del que són autors el soteric Uuis
SancrrcUabrésiruErrteLópezrvtartfnez.

A més de l'importància del texte cara als escdars,
és de destacar que dins el congkxnerat federatiu es
troba ta Detegació de ta Comarca de Sofer,encapca-
tadapelnostrecol.taDoradcfibonamicJoanOlver.

L'interessant acte, es va daussurar amb el Mura-
ment dete premis del Campionat de Matorca 1969,
pel que puuntuaven tes dues proves disputades a ta
nostraQutat,durantaquestany.

ALlMENTOSYCOMPLEMENTOS
VITAMINICOSMINERALES,

INSEGTICIDASYANTIPARASITOS,
ACCESORIOSPARAPERROSYGATOS

PECERAS, ACCESORIOS PECERAS,
JAULAS.

PELUQUERUCAMNA

Mon Animal
PIDAlNFORMAClONO

CONSULTA SOBRE SU ANIMAL
DECOMPAÑIA.

TELEFONO:63-36-19
PZA. MERCADO, ESQ. C/. VIVES

J.SASTRE
Reparaciónyventa

de electrodomésticos.
Serviciooficia]

FAGOR-ASPES
C/.debMar,157,bajos

Tel.630673

Restaurante

VIDEOCLUB

C8^
C/.CristobalColon,s/n

(FrenteMercado)
SOLLER(MAIlORCA)

ArKWf"'A
iu&r***0'

ELWMCfMKL

C|.BMZA, 'A10MTiPlMA GWSWCIW
• • : • ' r.'<'..'.lV|.
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ANUNCIS CLASSIFICATS

PffiLCONFECCION
AMEDH)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 qualse-
vol altra cosa rústica o antiga.
Pagam al comptat. Antiguitats
Antoni de Sa Coma Qeroni Bis-
bal). Carrer del Vicari Pastor,
8. Teléfonos 63.08.6Si63.07.68.

DE PARTICULAR A PARTICU-
LAR. Se vende Apartamento
Duplex, interiores complemen-
tamente nuevos. Puerto de
SoUer. TeI. 63.25.79. Precio: 8
miUones.

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

SE BUSCA, SEÑORA O MA-
TRMOMO para cuidar anciano
en el Puerto de Sóller en
régimen interno. TeI. 23.00.33 ó
45.89.83.

SE DONAN CLASSES DE RE-
PAS fins a cuart d'EGB. 2000
Pessetes mes. Teléfon 63.01.72.
Telefonar a partir de les 9 del
vespre.

SE VENDE UN PBO 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, Puerto de SóUer.

SE DAN clases de E.G.B. y len-
gua casteUana. Razón: teléfono

URGELOCAL
CENTRICO
ENSOLLER

SEESTUDlARANTODAS
LASOFERTAS

RAZON:TEL.63.30.02
NOCHES

63.24.21. Apartamentos Neptu-
no,PuertodeSoller.

SE VENDE chaquetón de mar-
mota. Llamar lunes, martes y
viernes de 7 a 8 de Ia noche.
Telefono63.34.56.

COMPRARÍA pequeño piso, es-
tudio o altillo convertible en vi-
vienda. Pasar ofertas por escri-
toalApartado 10090dePataa.

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

SE TRASPASA TENDA en el
Puerto de SóUer. Totataente
montada y con género. Precio
interesante. Tetf. 63.04.91.

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

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

SE NECESSFTA APRENENT
D1ELECTWCBTA. Telèfon
63.18.42.Del3al4h.

Centro de orientación SELENE.
Ayuda psicológica. Problemas
sentimentales o espirituales.
Cartomancia CTarot) presente y
futuro. Problemas de hechizos.
Para díayhora 63.39.34.

VeuPopular

Quina opinió Ii mereixen els
políticssollerics?
Ma. Francesca COMPANY
IQNACK)
Comerciant

Trob que haurien de tre-
ballar per un bé común, hau-
rien de treballar pel poble.
Enlloc de barallar-se entre ells,
caldria que posassin les se-
ves idees en comú pel bé del
poble. La meva opinió és que
nofanrespdpoble.

BartomeuMORANTA
BOTER
Pescador

No sé res de política.
Enlloc de parlar tant i cobrar
tant com cobren, valdria més

que fessin el que prometen.

BartomeuFRAU
OUVER
Industrial

Hi ha polítics responsables
i n'hi ha d'irresponsables.
Aquests darrers rompen tota
Ia bona labor dels primers, i
endemés confonen els poble.

AntoniCASTANYER
NOGUERA
Comerciant

La meva opinió és bastant
negativa. Pentura és que
realment no se pot fer millor,
però en aquest moments trob
que Ia tasca és negativa.

Molta paDa i poc bessó
Espagès

Històries que fan gràcia

El PIe del passat dijous fou instructiu a més no poder,
Ja que els allà presents poguérem saber coses que no
tenenpèrdua.

Ei meu gran amic, Amador Castaner, va acusar al
Batlle -persona clarament definida ANTI-PORT ESPOR-
TIU, almenys des de fa aproximadament un any i mig-
d'haver sortit, amb un altre regidor d'aquest Ajuntament,
el Sr. Caldés -un dels que concursaren per a l'adjudica-
ció del túnel- i el seu enginyer, amb una barca, per estu-
diar Ia situació per construir un PORT ESPORTIU a Ses
Puntes o algún altre indret de per allà mateix.

Què passa? El Sr. Batlle està en contra de qualsevol
port esportiu, o solament d'aquest perquè el fa Ia com-
panya a Ia que ell no recolzava?

Don Amador Castaner, he de reconèixer que vostè té
un gran equipd'espionatge, pel que el felicit.

Semble mentida que:

-Ningú o quasi ningú estiguiafavordel Port Esportiu.
-Per moKes ordres d'aturar obres il.legals que es do-

nin a l'Ajuntament, no serveixin per res. No hi ha ni una
ques'aturi.

-EIs Ptens del'Ajuntament siguin tan llargs.
-A Ia Plaça dels Estiradors solsament quedi una po-

bra somereta per jugar els infants. Hi estarà cada dia de
6a7delcapvespre.

-El C.F. Sóller perdi partits a tes totes. Però almenys
tenim un consol, que si agafem el diari al revés, el podem
veure el primer, i això ens dóna motta alegria.

-Malgrat sigui veritat que Ia tertúlia de Plaça, de les
20 a les 21, de cada dia sigui més nombrosa, no vd dir
que es pugui apuntar tothom. Si hi ha mofta gent Ja no
seràtertúlia, sinó reunió i no tindrà cap gràcia.

-Encara no es sàpiga que passarà amb el Carrer de
saUuna, siescanviaràladireccióono.

-EIs partits polítics locals de moment s'entenen. Això
si, sempre pariam dels que estan a l'oposició, P.S.O.E.,
C.D.S., P.S.M. i Grup Independent. Què deu ser, que
s'entenen entre ells o que no s'entenen amb els aKres,
U.M.iP.P.?

altamar
restaurant
NOCHEVIEJA89

MENU
COCKTAIL BIENVENIDA Y ENTRETENIMIENTOS

SURTIDO DE MARISCOS (natural y plancha)

LANGOSTA FRESCA AL NATURAL, salsa mayonesa, tártara y endivias, roquefort

SOLOMILLO A LA PIMIENTA guarnecido de champiñones, patata risolada y tomatito rusa

TRONCO SAN SILVESTRE Y SURTIDO NAVIDEÑO

CAFE

VIÑOS: Blanco Pescador
TINTO Viña Eguia
Aguas Minerales

Champagne Codorniu Benjamín
Brandy Napoleón y Licores

GRAN BAILE Y COTILLON EN EL RESTAURANTE CON LA ACTUACIÓN DE: CAÑAMEL

PRECIO c/u: 8.000
Reservas al teléfono: 63.12.05

Plazas limitadas
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Ajuntament Mostra Folklòrica Música

Es podria anomenar un jutge instructor

El PSOE vol investigar
Ia desaparició de documents

Redacció

TaI com informàrem en una
edició anterior, el Tinent- Batle
d'Obres i Urbanisme, Antoni
Vallcaneras, requerí el passat dia
24 de novembre Ia presència del
Notari, José Mariano Moyna Ló-
pez, en les dependències muni-
cipals, perquè requerís del Se-
cretari o del seu substitut l'entre-
ga de l'expedient sobre "Modifi-
cacions puntuals del Ra d'Orde-
nació" que s'havia iniciat el mes
de març de l'any anterior.

D'acord amb l'acta oficial, el
Notari es persona en presència
del funcionari substitut per dues
vegades, finalment Ii fou lliurat
l'expedient devers les 14,30 h. del
mateix dia. Acte seguit, el Notari
se l'emportà al seu domicili, i fou
entregat al mateix Vallcaneras
devers les sefdel capvespre.

Noeslegal

El Secretari Manuel Pérez
Ramos, dies després, anuncià Ia
manifesta il.legalitat de l'actuació
del Notari, tota vegada que l'únic
dipositari dels expedients muni-

cipals és el propi Secretari i que,
baix cap concepte poden sortir
de les Cases de Ia ViIa. Afegí
també que l'expedient es troba-
va des de feia temps en el des-
patx dels Serveis Tècnics muni-
cipals i, per tant, fàcil de localit-
zar.

Com a conseqüència de tot
això, el PSOE presentà en el da-
rrer PIe ordinari una moció d'ur-
gència que fou aprovada per ma-
joria, mitjançant Ia qual es sol.lici-
ta que Ia Batlia ordeni Ia incoació
de les diligències prèvies dirigi-
des a Ia "depuració de responsa-
bilitats administratives per Ia de-
saparició d'aquest expedient".
Entén el PSOE que bona part
d'aquest tema és un simple mun-
tatge del Batle amb Ia clara in-
tenció de carregar les culpes al
Secretari. Al mateix temps, el
Grup municipal del PSOE es
sorprèn de que el Batle, com a
cap de personal de l'Ajuntament,
conscient de que "no és Ia prime-
ra vegada que es perden o ex-
travien determinats expedients
en funció dels interessos poli-
tics", no hagi pres les mesures
necessàries per demanar res-
ponsabilitats a quí pertoqui.

fâtiaurant

a^F&ht
Cena deNochevieja
1 °) Surtido de patés navideños

2°) Crema de mejillones MUNTAMOT
3°) Mero con almejas o Rape al champán

4°) Turnedó, salsa DUXELLES o Perdices en salmorejo

Postres:
ZABAYON, CRITTI - PALACE, Tronco de Navidad

Turrones y dulces navideños
Cotillón

Caféylicores
Vinos: Tinto Rioja, blancos catalanes, cava Codorniu

Habrá coctel de bienvenida

Todo amenizado por el organista
JaimeTrías

6.500 pesetas por persona. Reservas: TeI. 63.26.55

Pentinats de carrer, pentinats de festa, postissos destilaren davant més de 300 persones.

L'organització presentà el balanç de Ia seva gestió

Desfilada de perruqueria: el públic
omplí Ia sala de gom en gom

G.M.

Dimecres passat Tomeu
Campins presentà catorze
pentinats, en Ia desfilada que
es desenvolupà a l'Altamar. La
sala va resultar petita a causa
de Ia gran quantitat de públic
que assistí: Més de 300 perso-
nes entraren i no tote:; pogue-
ren seure per veure l'especta-
cle.

Resumeconòmic

L'acte era organitzat per La
Mostra Internacional Folklòrica,
i a benefici d'aquesta associa-
ció.

En primer lloc, es llegí un
resum econòmic per donar a
conèixer a tots els assistents
quin era l'estat de cornptes de
La Mostra: Hi havia quatre mi-
lions i mig de dèficit a principis
del 89 i gràcies a les gestions i
activitats que han duit a terme

durant aquest any, s'han pogut
recaptar dos milions i mig. Ara
sols queden deutes pel valor
d'un milió i mig. També s'expli-
cà que, incomprensiblement,
algunes institucions polítiques
no havien contribuit a ajudar a
La Mostra, però s'espera que
col.laboraran durant l'any que
ve.

Pentinats de carrer i de festa

La desfilada constà de
dues parts: Pentinats de ca-
rrer, i pentinats per anar a fes-
tes, molt indicats per Nadal. El
més notable foren els annexes
que s'empraren per ornar els
cabells, i els postissos que uti-
litzà el perruquer per realitzar
lessevescreacions.

Una de les models models
va ser pentinada davant ma-
teixdelagent.

També algunes persones
del públic voluntàriament varen
canviar el seu aspecte quan

Tomeu Campins arrglà els
seuscabells.

MoIt bona recaudació

Degut a Ia gran assistència
de públic es recaudaren més
de 100.000 pts. que íntegra-
ment seran a benefici de La
Mostra. El local de \'A/tamar
fou cedit gratuitament, i el pe-
luquer col.laborà d'aquesta
forma amb l'associació. També
s'han posat en venda un ca-
lendaris de butxaca que duen
un número per participar en el
sorteigd'unapanera.

Finalment, Joan Puigser-
ver en nom de Ia Mostra Inter
nacional Folklòrica agrai a tot el
públic Ia seva col.laboració i
també a les entitats, comerços
i persones que havien contri-
buit a aixugar el dèficit de Ia
Mostra. Avançà que si tot du el
camí d'aquest curs, el juny de
1.990 es podrà dur a terme Ia
Xa. Mostra Internacional.

Elsinfantsde
l'escolaoferiran
unconcertde
fidetrimestre

Redacció

Avui divendres dia 15, els
alumnes de l'Escola de Mú-
sica que ara assisteixen a
Can Dulce, oferiran un con-
cert de fí de trimestre. Amb
aquest acta, infants i profes-
sors volen mostrar als pares i
amics, una vegada més, Ia
feina que es realitza durant el
curs.

L'acte està previst que
començarà l'horabaixa, a les
18'30 hs. i serà a Ia SaIa
d'Actes de Can Dulce ma-
teix.

Instruments i Coral

Tocaran uns alumnes es-
tudiants de piano, guitarra i
flauta dolça, i també Ia Coral
Infantil de l'escola que inter-
pretarà unes cançons popu-
lars i nadaíes que ha assajat
duranteltrimestre.

En el concert hi estan
convidats a participar els
alumnes de l'Escola de Deià,
que també formen part de Ia
Coral Infantil del poble.
Aquests infants, estan diri-
gits per Ia mateixa professora
que els de Can Dulce, i per
aquest motiu, aprofitaran
aquesta ocasió per conéi-
xer-se i cantar una cançó
conjuntament.

EIs nins de Sóller que
participen en Ia coral són uns
trenta.

El nombre de nins de
Deià és molt inferior, sols són
13, però de fet són tots els
que cursen Cicle mig, a l'Es-
cola Pública de Deià.

PortEsportiu

S'inicia Ia campanya de recollida d'adhesions
d'entitats cíviques i culturals

Redacció

• Aquesta mateixa setma-
na ha començat Ia recollida
d'adhesións a Ia campanya de
les entitats cíviques i culturals
de Sóller. EIs Amics de l'Entorn
de Sóller fan arribar un rnanifest
explicatiu i un full d'adhessió a
cada un dels grups sollerics,
menifest i full que queca obert
als suggeriments que s'hi vul-
guin afegir. EIs Amics de l'En-

torn demanen públicament que
si qualque entitat, per descuit,
no reb full d'adhesió es posi en
contacte amb qualsevol mem-
bre.

• De moment s'han recollit
3.500 firmes en contra
d'aquest projecte, de les que
2.150 són de sollerics e majors
d'edat. Setmanes successives
continuarà Ia recollida de firmes
els dissabtes a Plaça, així com
s'iniciarà Ia recollida per les ca-
ses.

• També s'ha convocat un
concurs de cartells, obert a
tothom, a dues tintes més el co-
lor de fons. El termini d'entrega
és dia 20 de desembre a Can
Dulce de 17 a 21 h. EIs cartells
s'expresaran al públic de dia 23
d'aquest mes al 7 de gener a
les sales de I'A.S.C.P. i el guan-
yador serà elegit per votació
popular.

• Dissabte 16, Ràdio "La
Luna" ens ha convidat a parti-
cipar en els seu programa

"Mallorca 6.000" que emet en di-
recte a partir de les 22 h. de Ia
nit, perlafrequencia107'3.

• I el Col.lectiu per Ia Pau i
Ia No Violència, els atletes del
Círculo Sollerense i els "Amics
de l'Entorn" de Sóller convo-
quen a tots els sollerics a Ia
Cursa per Ia Pau que es ce-
lebrarà el diumenge 31 de de-
sembre, enguany dedicada en
especial a Ia defensa del patri-
moni ecològic. Berenar i ballada
completaran ladiada.

Restaurant
SOL Y SOMBRA
TOTS EL DIVENDRES DISSABTES I DIUMENGES

AMB LES SEVES ESPECIALITATS:
SOPAS DE MATANCES
CABRIT DE MUNTANYA

PERDIU AMB COL
ESCALDUMS D'INDIOT

TELF: 63.14.20 - PORT DE SOLLER
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RESTAURANT

llleta,64.Tel.63.24.93
SOLLER-MALLORCA

"NfT VELLA
Vos oferim el menú a Ia carta.

Avançam:

Sufíédesalmó,
pexugues ambpuré de castanyes,

sorbete de mandarínes.

Selecció de vins de criança,
Reserveí

Grans Reserves.




