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Lanostraveu

HaarribatNadal
is'apropaAnyNou

Es evkJent que ja som a Nadal i dins
pocs dies serem a un any nou, canviarem
els números dels calendaris a Ia part d'alt i
començarà una nova etapa per a tots.

EIs que duim endavant aquest compro-
mís que vàrem adquirir davant tots vottros
amics tectors, de posar a Ia vostra disposi-
ció setmanalment cada divendres Ia "VEU
DE SOLLER", per manteniros informats ob-
jectivament i independent dels esdeveni-
ments que vagin passant a Ia nostra co-
marca, volen estrènyer-vos les mans ben
fort per desitjar-vos unes molt bones festes
i un molt millor any nou.

També al mateix temps que tenim
aquesta possibilitat de adreçar-nos a vo-
saltres, també vos volem donar les gràcies
perquè d'una manera o l'altra ens heu aju-
dat a dur endavant aquest projecte nostre i
de tots vortres Ia ^EU DE SOLLER" amb
tes vostres col.laboracions, subscripcions,
publicitat o simplement amb l'ajud moral
que dia a dia ens anau donant llegint el
nostre setmanari, si no fos per voltres, això
no hagués estat possible.

Aquestes festes, són el moment més
propici per demanar disculpes per les nos-
tres mott possibtes equivocacions o si de
qualque manera sense voler hem ofés a
qualcú, si així ha estat votem demanar dis-
culpes i sobretot dir que sempre ha estat
involuntàriament.

Altres vegades mos han acusat de par-
tidistes, ppt eser que no hagi semblat, però
sempre inconscientament. La "VEU DE
SOLLER", sempre ha pretès esser objectiva
i independent i procurarem sempre seguir
Ia mateixa línia que pensam és Ia millor per
anottresiperatots.

Ja per acabar, voldríem fer un prec als
nostres polítics i seria Vnolt senzill. Dei-
xau-vos anar de personalismes i partidis-
mes i una miqueta entre tots, intentem llui-
tar per un Sóller millor que el nostre poble
és l'únic que o mereix d'entre tots els que
formenlaterra.

Amics, coUaboradors, subscriptors,
clients de publicitat o simplement els que no
volen sebre res de noltros, MOLTS D'ANYS
PERTOTS.

Nota de Ia Redacció
Davant Ia impossibilitat que Editora Balear

pugui imprimir aquesta setmana setze pàgi-
nes, ens hem vist obligats a reduir Ia nostra in-
formació per a poder donar cabuda als anun-

ciantsdefestes.
La setmana que ve esperam compensar

aquesta mancança informativa.
Moltesgràcies

futbol

El Sóllertreu el reveixí i empata a Eivissa
Cent cavalls de força. Això és el que repre-

sentà el merescut empat del C.F. Sóller al camp
Je l'Hospitalet (2-2). Amengual i Bestard marca-
en els gols sollerics. Pot ésser, ha d'ésser el
3rincipi d'una recuperació de l'equip de Jesel a Ia
aula classificatòria. Ara, dels propers quatre par-

tits, el Sóller en jugarà tres a Can Maiol (Ferreries,
Cardessar i Porto Cristo), amb un sol desplaça-
ment a Inca. El pròxim compromís, dissabte 30,
amb Ia visita dels blaugranes del Ferreries al Mu-
nicipal solleric.

(Més informació a planes esportives).

Turisme

Un centenar d'agents turístics
visità Ia nostra ciutat

Redacció

Diumenge passat visità Ia
nostra ciutat més d'un centenar
de dirigents estrangers d'agèn-
cies de viatge, en una excursió
organitzada pel Foment de Tu-
rismedeMallorca.

La comitiva arribà de Ciutat
en tren als vortants de tes 11
del matí, i foren rebuts a l'Ajun-
tament pel primer Tinent-batle,
Miquel Jaume, i les regidores
Maria Antòmia Colom, LJucia
CHiver i Antònia Cabot. Segui-
dament, foren acompanyats al
Museu del Casal de Curtura,

l'exposició del qual visitaren.
AIs vottants de Ia una del

migdia, els visitants foren tras-
lladats al Port en un tramvia es-
pecial, i convidats a dinar pel
Foment de Turisme al Restau-
rant Artamar. Posteriorment
enprengueren viatge cap a Ciu-
tatenautocar.

Salvador Reynés, jutge de pau
Ma. Antònia López

En Salvador Reynés és,
des del passat dimarts en
què va ésser anomenat per
l'Ajuntament, jutge de pau de
Sóller. El nou jutge de pau, en
Salvador Reynés, va néixer a
Sóller dia 17, d'octubre de
1.929. Durant quaranta-tres
anys i quatre mesos ha fet
feina al Banc de Crèdit Balear
i, tret de quan feia el servei
militar, Ia seva vida laboral ha
transcorregut per complet a
Sóller. A Ia sucursal del Banc
de Crédit Balear de Sóller ha
ocupat els càrrecs d'apoderat
de 1.969 a 1975 i de director
entre 1.975 i 1.988. Actual-
mentestàretirat.

En Salvador Reynés, des
de molt jove, ha estat vinculat
a diverses associacions, ja
sien religioses Ja culturals.
Actualment és membre della
Junta Econòmica de Ia Parrò-
quia i president de Ia Funda-

ció Miró de Sóller. Es presi-
dent, també, de L'Adoració
Nocturna, president de
I'A.P.A. de I'I.F.P. Joan Miró i
tresorer de Ia Comunitat
d'Usuaris de Ia carretera de
Monnàber. En Salvador Rey-
nés és pare de sis fills, un
dels quals és el conegut re-
gidor del Grup Independent
Xim Reynés.

Finalment s'ha de desta-
car que el sr. Reynés se de-
dica també a l'apicultura, per
Ia qual cosa manté relacions
amb apicurtors reconeguts
nacionalment i al'estranger.

Com a substituta del jut-
ge de pau, va ésser anome-
nada na Bemadette Cabot,
germana de Ia regidora del
PPAntòniaCabot.

Port

Es torna a parlar de Ia línia marítima
Port de Sóller-Barcelona

El president de Ia Com-
panyia Transmediterrànía
José Pita, fou entrevistat Ia
setmana passada per un diari
de Ciutat. José Pita, explicà
quins eren els plans que se-
guiria Ia companyia durant els
properscincanys.

Un dels punts que tractà
fou Ia línia de vaixells, Ma)lor-
ca-Barcelona, que ara sols té
un trajecte: Palma- Barcelona.
Segons José Pita, a partir

d'aquest estiu es posarà en
marxa una nova línia que sorti-
rà d'Alcúdia. Afegí, a aques-
tes declaracions, que amb Ia
construcció del túnel a Ia
nostra vall, aquest trajecte se-
ria substituit pel que tendrà
com a ciutat de sortida, Sóller.

També aclarí que per fer
aquest recorregut no és pos-
sible utilitzar "catamarans",
perquè són embarcacions que
sols poden sortir del port si el

temps a Ia mar és bo.
El setmanari Veu de Sóller

recull aquesta informació amb
totes les reserves puix és un
projecte immers dins un quin-
queni, condicionat a Ia cons-
trucció del túnel i a Ia viabilitat
d'una embarcació adequada.
Recordem que una línia Port
de Sóller-Barcelona en un
vaixell ràpid és tema Ja prou
repetit i que, de moment, mai
hafructificat.
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Avui

22 dedesembredel
1989.Divendres.

SantRaviàJldeVerdú.
Demà, santa Vetòria, protec-
toradetesdonesquecrien.
Diumenge, viglia de Nadal.
Nadal és el da del solstici
d'hwern.

Costumari
Sant Ravià: fill de Ver-

dú, i venerat en aquesta
població. Per martiritzar-lo
fou assotat, ferrat com un
cavall i, finalment, degollat.

Avui comença a créi-
xer el dia, i hom creu que
l'any en que el dia d'avui
s'escau en divendres, tal
com creix el dia augmenta
te malignitat d'aquest dia
de Ia semana. Segons Ia
veu popular, en divendres
van pecar els nostres pri-
mers pares Adam i Eva, es
va començar te torre de
Babel i es va iniciar el dilu-
vi.

M ( M i

Sorteigd'ohirdijous,
dia21 de Desembre

9 15 21
39 42 47
—Comp. 5—

o.n.c,e
Di)ous,21-Des 50.450

Dimecres,20-Des. 87.811

Dimorts,19-Des 55.948
DUluns,18-Des 54.611

Divendres,15-Desembre
63.194 (Serie 115)

Música

Reunió anual dels membres
delaU.R.E.Iocal

Jaume Casasnovas

El passat dissabte a les 10 hores del matí, es reuniren al lo-
cal social de Ia Creu Roja, que comparteixen juntament amb tes
forces de Protecció Civil, els membres de Ia U.R.E. -Unión de
Radio Aficionados Españoles amb motiu de celebrar Ia reunió
anual que en aquestes dades, solen celebrar Ia reunió anual que
en aquestes dades, solen celebrar cada any, aprofitant per a
totsjuntsbrindarperunanynoumilloripledepau.

De tots és sabuda Ia gran i desinteressada tasca que duen
a terme els ràdioaficcionats. Gràcies a aquestes persones i al
seu esforç desinteressat, amb innumerables ocasions han
col·laborat amb rescats, terratrèmols, »inundacions, aïllament,
etc. Concretament a SóHer han estat moftíssimes les ocasions
en quèhaestat necessària Ia seva inestimable collaboració.

Regalat per un donant anònim

LaCoralPromusica
Chorus disposa d'un
pianodestudi

M.l.

Fa unes setmanes
una persona anònima do-
nà 300.000 ptes. a Ia Co-
ral Pro-música, perquè
aquesta entitat pogués
adquirir un piano d'estudi.

Des de quasibé
sempre, Ia Coral ha fet els
assajos en el salò d'actes
dels Sagrats Cors. Allà
disposa d'un piano verti-
cal, amb el qual estudien
les obres i adquireixen
millor qualitat de sò en
l'afinació.

Aquest piano ha estat
molt útil fins ara, però no
té les condicions que Ia
coral necessitava: els
pianos antics moltes ve-
gades estan afinats mig o
un to més baix d'allò que
és indicat, i al llarg del
temps aquest fet perjudi-
ca als cantaires que
s'acostumen a cantar
més greu del que està
previst en les partrtures.

Feia mesos que Ia co-
ral s'havia plantejat el
comprar un piano; Ia idea

era pagar-lo un poc cada
mes, i amb el que podien
estalviar d'un concert i
altra.

Ara, amb l'ajuda
d'aquesta persona que
ha contribuit amb quasi el
total del cost del piano,
els membres de Ia coral
Ja disposen d'aquest ins-
trument, i podran seguir
Ia tasca constant i eficaç
en millorscondicions.

Dosconcertsper
aNadal

La coral Pro-musica
té prevists dos concerts
durant aquestes festes
quearacomencen:

El primer serà dia 23 a
l'església de St. Agustí de
Palma, on participaran
dins el programa "Un in-
viemoenMallorca".

El segon, que servirà
per felicitar a tots els
sollerics i simpatitzants
del cor, serà dia primer
de gener a \'Església del
Convent, i està previst
dedicar l'acte al donant
anòni.

Jaime Fons
REPARACIONyVENTA
PLANCHAyPINTURA

SERVICIODEGRUA
PoetisoFranciscaAlcover, s/n. TeI. 630235-SOLLER

GRUPO MUSICAL
iAo Animaciónen:

Bodas, comunionesy
Fiestas en general.

Telefono:633148

m
PANADERlA y PASTELERIA

PRAU
Lluna, 7- Teléfono 63 O Ì 32

SontJoume, 7- Telefono63 1286
FABRICA: llleta, 48 - Ca 'n Tabalet - TeI. 63 06 5 Ì

RELOJERm
Avda.J.Estades,ll
Teiï.63.09.82
SOLLER(MaUorca)

ELS DESITJA UNES BONES
FESTES DE NADAL

Bones Festes de Nadal
i Venturós Any Nou

Vos desitja

HennnsPanuFrai,S.A.
ApCfflRENAUlT

: -. ,).

rçtDÏOLALWA

107.3FM Tel.633934
PROGRAMACIÓ

Divendres
11.30"Compro,venrJoycambb"
12.30Noticieslocas.
13,30ConnexJoR.N.E.
16,OOCafeconleche.
22.00ElladodarodelaLuna

Dissabte
9.15BuenosdiasSofer.

12.00Telefonorojo.
13.00Notfciesfocafe.
13.20ConnexioR.N.E.
16.00Ninos.

17.00Entreamigos.
19.00Comentariodeldia.
20.00Noticies.
22.00 Mallaca6.000Convidats.

"JuventutsMuscals"
00.10Soltermagico.

Diumenge
15.00Notoeslocals.
16.00FutiDoll,ll,IIIDivisio.

De lunes a viemes programa-
ciónmuslcalynotícies.

El Temps
EstaciódesaVinyassa

Ahir a les 10,30 h. entrà l'hivem
JoanPuigserver

Aquesta tardor que hem deixat tal vota sigui unes de les
més seques d'aquest segte, perque només han caigut 126,-
litres/m2. quan Io normal és que en caiguin de 300 a 400 li-
tres.

Aquesta setmana hem seguit patint unes temperatures
molt elevades, però sembla que a partir de dissabte devalla-
ranunpoc.

En quant a pluja, de moment poca cosa, a Io millor Ia
setmana que ve podren parlar de p|uges més generals.

Així idò vos degits que, si anau a mantines hagueu
d'agafar es paraigua i, sobre tot, que passeu unes bones
festes, que, enguany n'hi ha mdtes. Ja ho diu l'adagi popu-
br:

Nadatendilluns.
festesamunts.

Recollida d'aliments
-AccióSoclal-

Com és tradicional el vespre de Matines i el dia de Nadal
és farà Ia recollida d'aliments i de donatius destinats a les
persones necessitades.

Enguany a més de les parròquies de Sant Bartomeu,
L'Horta i Es Port, i Sa Capelleta, Ia recollida es farà també a
Biniaraix i a Fornalutx.

Gràciespercol.laborar
AcctóSocial

AjudaiMarginació

NITDENADALACA1NOULCE
-XOCOLATADAAMBENSAMADES
-TORRO, COCAICAVA
-BALLDESALO(MUSICAENCONSERVA)
-SOaS500PTS.,NOSOCIS800
-RESERVES FDNfS A DRJMENGE 24

ALES12DELMATÍA:
-ESTANCDEPLAÇA
-JOIERIACLÀSSIC
-GENTMENUDA

SE COMENÇARÀ DESPRÉS DE LES MATD>JES DE LA
PARROQUU DE S. BARTOMEU

MOLTS D'ANYS - A.S.C.P.

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FUNDADA EN 1900 N. I. F. A. 07002827

TEl.(97l)630168
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados y d!as festivos)

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

CAIXA DE PENSIONS

77IaCaJxa77

DeàtjaatotseksoUerics,
unes

BONES FESTES
i un VenturósAny 1990



22dedesembredel 1989/VeudeSóUer Veu local

TerceraEdat

Final d'any a Ia Residència Ntra.
Sra.delaVictòria

J.S.

Des d'aquestes pàgines
del setmanari votem felicitar a
tes persones de Ia vall de Sóller
I desitjar a tots unes bones fes-
tes de Nadal ¡ un proper any
nou1990.

PeI diumenge 31 de de-
sembre s'està preparant un
capvespre de companyerisme,

unitat i fraternitat a Ia residèn-
cia de Ntra. Sra. de Ia Victòria.
L'associació de Ia Tercera
Edat, ha preparat una festa on
reinarà l'alegria i es podrà brin-
darpertots.

Diferents persones s'han
oferit per fer qualque cosa, i
alegraran a tots els assistents:
En aquest capvespre de ger-
manor no faltaran els cants,
balls, coverbos, coral i com

sempre les bones pel.lícules de
Francesc Pastor que presen-
tarà coses noves i un "pupurri"
mort interessant i agradable.
Així que el diumenge 31 a les 4
del capvespre estau convidats
a participar a Ia festa de final
d'any. Per part religiosa és se-
gur que un dels nostres cape-
llans, com tots els anys, se
sumarà al acte, presidint Ia ce-
/ebractóóe Ia paraula.

Missatge Nadalenc
Es el desig del Batle i de tot el Consistori que aquests dies d'encontres

familiars i entre amics, de betlems, d'infants i Reis, siguin uns dies de goig i
pau. Que les expressions "BONES FESTES I MOLTS D'ANYS" agafin un valor
real ¡ verteder; que Ia Pau i l'Esperança regnin en el futur des del nostre cor.

L'Ajuntament vol col.laborar en Ia major mesura de possibilitats en crear
millores de tot tipus: culturals, social i materials; i vol fervos arribar un missatge
de Fe i Confiança en el valor de Ia persona.

BONESFESTES

ELBATLE:
ANTONIARBONACOLOM

Ayuntomientopleno

Concejales de Ia oposición piden Ia dimisión del alcalde
Jaume Casasnovas

Como primer punto del or-
den del día, figuró Ia elección
del Juez de Paz y su sustituto:
SaJvador Reynés Arbona de 62
años jubilado y Bernarda Canot
Tomas de 24 años estudiante
de derecho. El segundo punto
del orden del dia debería revisar
y proceder a votación el expe-
diente instruido a raíz de instan-
cias presentadas por los comer-
ciantes de Ia calle de Sa LJuna,
pronunciándose en contra de Ia
reforma circulatoria acaecida en
esta zona y proponiéndose el
cambio de Ia misma. Este punto
quedó aplazado para una pró-
xima reunión ptenaria, puesto
que Ia entrevista que realiza Ia
comisión municipal responsable,
no ha tocado su fin y por tanto,
es precipitado aprobar o no el
cambioporelpleno.

Otro tema fue Ia adjudica-
ción -caso de proceder- de Ia
recogida domiciliaria de basu-
ras. Este tema abarcó Ia friolera
cantidad de tiempo de 1 hora y
media aunque al finalizar el de-
bate tan solo se pudiera consi-
derar Ia conclusión de incluir en
el expediente, Ia propuesta Ia
conclusión de incluir en el expe-
diente, Ia propuesta que en Ia
misma mañana había presenta-
do el P.S.O.E. -estudio aKemat>
vo de municipalización del ser-
vicie— y pasarlo a Ia comisión
correspondiente para su estudio
y posterior paso al dictamen de
Ia comisión ptenaria. En el mo-
mento de debatir dicha adjudi-
cación, tos enfrentamtentos fue-
ron continuados de una parte y
otra El defensor del tema por
parte de los socialistas Jaume
Cokxn, mantuvo un combate
dialéctico con el alcalde Antoni
Arbona, llamándote en una oca-

sión. Vosté és un kamikace", por
otra parte el enfrentamtento
verbal, se hizo también patente
entre Jaume Cotom, Amador
Castañer (G.M.I.) y Miguel Jau-
me (P.P.), aunque este utömo en
todo momento guardó compos-
tura. Los grupos de Ia oposición
G.M.I., P.S.O.E. y P.S.M. reitera-
ron en innumerables ocasiones
al alcalde y su grupo gobernan-
te minoritario U.M. - P.P. que
dimitieran por incapacidad e in-
competencia si no se veian ca-
paces de administrar un servicio
de recogida de basuras munici-
pal. El aJcalde invitó a tos parti-
dos de to oposición y concreta-
mente al P.S.O.E., a que presen-
taran soluciones prácticas ya
que Ia que se había presentado,
no se acercaba a Ia realidad en
absoluto. Inidicó que tan sólo se
habían escrito disparates tates
como Ia cantidad de dinero des-
tinada al vestuario del personal,

100.000 pts, 200.000 pts. para
tos gastos de seguros de 4 ve-
hículos camiones para Ia reco-
gida de basuras. Los socialistas
indicaron que esta propuesta no
Ia habían llevado a cabo ellos
mismos, sino que llevaba Ia fir-
ma del ingeniero del Ayunta-
miento. Al final el alcalde no qui-
so que se votaria Ia privatiza-
ción, aunque los partidos de Ia
oposición así se Io indicaban.
Antoni Arbona se negó a elto an-
te Ia certeze del resultado nega-
tivo y acto seguido to obligato-
riedad de conservar el servicto
municipalizado.

En tos momentos en que se
Ie increpaba al alcalde el temor
a poder llevar adelante una
empresa municipalizada, se Ie
pedía su dimisión. Arbona con-
testó a las increpancias retando
a tos partjdos opositores a llevar
a cabo una moción de censura
contraéL

EXPOSICIO

PASSAN
VENTURA

PASTELS

BAR TURISMO
• BORN, 8

AVISO
SERViaOMUNIOPALRECOGroADEBASURAS

El próximo día 25 lunes (Navidad), no se recdizará recogida, pero sí el mar-
tes día 26 (2a. Fiesta).

AVlS
SERVEIMUNiaPALRECOLLH)ADEFEMS

El proper dia 25 diUuns (Nadal), no es reaUtzara recoUida, però sídimarts
dia26(2a.Festa).

AJUNTAMENT DE SOLLER

t
ENCOMANAU A DEU L1ANIMA DE

Jaume CoII Ensenyat
(MESTRUTXO)

que va morir a SoHer, el passat 14 de desembre de 1.989 a l'edat de 81 anys
havent rebut els Sants Sacraments i Ia Benedicció Apostòlica

ALCELSIA

EIs seus fills, Teresa-Ma., Maria-Antònia i Lluc-Antoni; fills polítics: Víctor López, Joan Mar-
qués i Genoveva Fomés; fillol: Gabriel Marcè; nets: Ma. Victòria, Ma. de Lluc, Julià, Agustí,
Joan-Jaume, Santiago, Rosa, Genoveva, Marina, Irene i Teresa; germana Apolònia; germans po-
lítics i altres familiars, comuniquen a les seves amistats tan sensible pèrdua i preguen una oració
pel seu etern descans.

Restaurante Suizo
DEIA

con sus especialidades
dela Suizaltaliana

SuizaFrancesa
SuizaAlemana

Prueben nuestros nuevos FONDUES
(8variock>ns)

Disfruten también de nuestra nueva
Bodega "LA TICINESA" en Ia terraza del primer piso.

Especialidades: Paletilla o piernas
de cabrito y pastas frescas.

RESERVAS:639139
CalleArch. LuisSalvador-DEIA

Ctfn
BiM

FERRETEfOA
Armería

Luna, 12
Tel.630447

SOLLER
(Mallorca)

Transports
CSASTRE
6as4il per calefacción

adomlclll

TeI. 833049 / 630387
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Música Premsa T0rc0raEdat

Comencen tes Festes amb el
VII Festival de Nadales

M.l.

L'Estol de Tramuntana ha
tomat organitzar el Festival de
NadaJes del Port de Sóller.
Aquest acte des de fa set
anys marca l'inici de tes festes
deNadalatenostraVaW.

Han estat convidades to-
tes tes entitats i escotes de
SóHer, i Ia setmana passada
cinc grups havien confirmat ta

Art

Tressoterics
exposentaseva
obrarecent

A partir d'aquesta
setmana, Antoni de Cu-
DQf, «Munw Pwiyfi i An*
toniCaidonaexposenla
seva obra artística més
recent a YAntiga Fàbrica
deCanPuig.

La inauguració fou
dimecres passat, en un
marc propi dete artistes,
on tes obres estaran ex-
posades durant totes tes
festes de Nadal, fins el
dia8dedesembre.

Dos dels tres artistes,
Jaume Pinya i Antoni de
Cúber, són sdlerics, i An-
toni Cardona és eivis-
senc, però va viure a
Sóterunsanys.

seva assitència. L'escola "Joan
Capó" de Felanitx havia sol.lici-
tat informació per poder parti-
cipar.

L'Ajuntament cada any
aporta l'obsequi que es fa als
participants, i econòmicament
els organitzadors sols dispo-
sen de 15.000 pts. subvenck>-
nadesperlacaixa"SaNostra".

L'acte serà avui a tes 20'30
hs. a l'Esgtósia Parroquial del
PortdeSóUer.

Deià

Convocat
unconcurs
deBettems

Marialgna$ia

Per
de NMW, te parròquia de
Deià ha organitzat un
concurs de Betiems per
a totes aquetes persones
de Deià que acostumen
muntar a casa seva l'es-
cena del naixament. EIs
participants poden ins-
criure's fins avui diven-
dres, dia 22 de desembre,
apuntant-se a ta Parròquia
mateix o a l'Ajuntament.
Després el jurat passarà a
visitar els bettems per po-
der escollir el guanyador.
EIs patrocinadors dete
premis són l'Ajuntament
de Deià i també ta Caixa
d'EstaMs^aNostra'.

"VeudeSoller"estaintegrada
dins lajunta directiva de
l'Associació de Ia Premsa Forana"

JaunwCoMunovcu

A partir del passat dto 15
de desembre, el nostre set-
manari, VEU DE SOLLER'
forma part de Ia junta directi-
va de l'Associació de Ia Pren-
saForana.

De tes quarante-set revis-
tes afiliades a l'associació,
vinticinc foren les que acudi-
ren a Ia reunió asambleària i
vuit foren les que presentaren
Ia seva candidatura, quedant
Ia de VEU DE SCXLER etegi-

daentercerlloc.
De tes set persones vota-

des per formar part de to jun-
ta que substituirà Ia que fins
ara ha encaçálat Biel Massot,
solsament es coneix que serà
el president, nomenament
que recau sempre a Ia perso-
na més votada i en aquesta
ocasió, ha estat Caries Costa
que ostentarà Ia presidència
dos anys, juntament amb els
altres membres de Ia junta di-
rectiva.

PeI proper dia 27 està fi-
xada to primera reunió de les

dues juntes, to que entra i to
qui surt, per tal de preparar el
que serà el període de dos
anys d'encapçalament
d'aquesta Associació que
agrupa actualment un total
de 47 revistes que es resu-
meixen en setmanaris, quin-
zenals, mensuals, bimensuals
itrimestrals.

Anirem informant dels es-
deveniments aixf com del lloc
que passarà a ocupar dins Ia
junta el representant del nos-
tre setmanari VEU DE
SOLLER".

Excurstó
dematances

j.c.

TaI i como havfem in-
format amb una passada
edició, el grup de Ia tercera
edat i organitzat per SA
NOSTRA1 anaren a fer una
excursió de matances a
PortoCristo.

La sortida es va fer a
l'hora prevista i l'itinerari
fou anar cap a Inca, des-
prés a Manacor i a Porto
Cristo. Una vegada al lloc
de tes matances, els assis-
tents, contemplaren matar
el porc al temps que bere-
naven, per a després sortir
de cap a Manacor per visi-
tarlesperies.

Tots els excursionistes,
reberen de tes Perlas Ma-
nacor un obsequi significa-
tiu d'aquella empresa.
Després, i acompanyats
pel coordinador de Tercera
edat de Sa Nostra, visita-
ren Aríany el seu entom
per retomar cap a fer el di-
nardematances.

Després de disfrutar de
ball i bulla Ia casa obsequià
els sollerics amb un pre-
sent de matances a cada
un i retornaren tots plegats
capaSóller.

VEU DE SOLLER, va
estar present a l'excursió,
per tal de fer un reportatge
fotogràfic a oferir-vos amb
unavinentocasió.

M
M

c?

Les desea FeUces Fiestas y Prospero Año Nuevo
Les comunicamos que a partir de hoy viernes día 22 es-

taremos de nuevo con ustedes para ofrecerles nuestras suge-
rencias y especiaÜdades navideñas. Aprovechando también
para ofrecerles:

MENLJ DE NOCHEVIEJA
* APERmVOS Y ENTRETEMMENTOS

*CREMADEAVEALARE&fA
* SALMON FRESCO CON SALSA NARANJA

*SORBETE
* LQMfLLO A LA CAZADORA CON TRES GUARNIOONES

* PfiVA NATURAL AL CARAMEL

UVAS FTN DE ANO. COJJLLON. CAFE Y UCORES.

APERTEM* MARnM, JEREZ ó BHTER
VWOS:BLANCX)PESCADORYTOm)EXTWSEVlOBACH
CAVA: CODORNIU EXTOA
AGUASNONERALES

RESERVAS: C/. LEPANTO, S/N.
PORT DE SOLLER

PREOOPORPERSONA

4.500Ptas.
TEL. 63.17.68

PARA SUMAYOR COMODIDAD
LE FACILITAMOS

NUESTRO NUEVO HORARIO

SABADO 23 - 17 h. a 20 h.
DOMINGO 24 - 10 h. a 13. h.

SABADO 30 - 17 h. a 20 h.

ESTABLECIMIENTOS
U L L A

C/. BORNE, 4 - TEL. 63.03.02
SOLLER QdALLORCA)
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Villancet de Nadal
d'enguany, 1989

BielVila

Es nin plora, vol juguetes,
son pare no en pot comprar

ilidónaunesfustetes,
un martell, estanalletes,
també Ii dóna tatxetes

mirant si el pot consolar.

Sa mare Ii fa braguetes
perquèl'hadecanviar,
l'haderenaribolcar

que fent "pixo" Ii amollà
damunt ses seves faldetes.

Moltsd'Anysqc

VEU DEL LECTOR

MargarítaReynés Casasnovas
Soneto

CIrso de Ligia

Nació en el Puerto de Sóller.
Azutoso lució el Cielo, esedi'a.

LaNiña, mirabaysonreía:
Alegría De Humildes Pescadores.

Creció alta, frente despejada,
siempre ha sonreído dichosa,

sincera, activa y afectuosa
y por todos querida y amada.

Dealmanoble.
Expresiva su mirada.

¡VisiónMilagrosal

Casóse con noble artista
Ranista y Organista:

Siendo Ejemplar Esposa.

SoUer.24.Octubre.1989.

Explicación del Regidor Miguel
Puig Pastor a don Miquel Jau-
me, teniente de Alcalde que
noseloexplica.

¿Por qué los de Lepe tie-
nen a un Policía Municipal
dando vueltas a Ia Plaza con
chandal?. No Io sabe, pues,
porque quieren un "Poli-depor-
tivo". Esto Sr. mío si que es un
chiste y no su información de-
sinformada que es más de
Juzgado de Guardia y propia
de los fariseos a los que Je-
sucristo llamó, sepulcros blan-
queados.

Antes de que alguien me
insulte, que seria normal y ló-
gico, delante de sus declara-
ciones, yo si quiero que el
pueblo de Sóller, sepa toda Ia
verdad. Existe un plan que va
desde (1.989 a 1.992) y se
denomina concretamente "PIa
d'Extensió de l'Educació Física
als Centres Docents", y en es-
te intervienen el Ministerio de
Educación y Ciencia, Ia Conse-
lleria de Cultura, Educación i
Esports del Govem Balear y las
Corporaciones Locales o Ayun-
tamientos.

Es una inversión de 3.000
millones de Ras. en 4 años
con Ia participación de los si-
guientes porcentajes: 43% el
MEC, 43% Ia Conselleria de
Cultura, Educació i Esports y el
14% losAyuntamientos.

Vd. en su escrito, no se
porqué, deja el MEC, fuera.

Obra en mi poder unos da-
tos que están a Ia disposición
de todo el Pueblo de Sóller, so-
lo citaré que este año, se in-
vertirán 304.435.000 millo-
nes, en el año 1999, se inver-
tirán 614.435.000 millones,
en el 91, Ia inversión es de
1.049.435.000 millones y el

SólleroLepe

EIPohdeporbvoenfrentaadosregidores:MiguelPuigpuntualizaa
MqwlJ*unM.

92, 1.062.152.000 millones,
esta información es así, está
escrita y Ia tendría que tener,
Io que tal vez no Ia entienda
porque está escrita en cata-
lán.

Objetivo de este plan:
Conseguir que nuestros cen-
tros escolares dispongan de
una buena infraestructura y
dotación de material para que
puedan tener una Educación
Física de Calidad y hay unas
letritas más que se las traduz-
co del catalán al castellano.
Por Io que hace referencia a
los pabellones deportivos cu-
biertos (de los cuales se ad-
juntan unas fotocopias de va-
rios tipos de diferentes super-
ficies). Dice este Plan, que su
volumen de adaptará al núme-
ro de centros y número de
alumnos que tenga que aten-
der, losubrayo para que Io re-
calque.

Y Vd. o Vds., después que
nosotros, los ahora Indepen-
dientes, habíamos pedido, su-
peditados a todo esto, una sa-
la de barrio o el tipo más gran-
de donde se pueda hacer:
Basquet - Voleibol - Futbito o
Fútbol SaIa - Balonmano o
Handbol - Tenis - 3 pistas de
Minibasquet, oportunidad de
entrenar o hacer ejercicios tres
deportes diferentes. Vd. nos
sale que en vez de unos 968
m2. nos quedamos (todos los
deportistas) con 605 m2. que
solo sale una pista de Básquet
y Ia interior de Voleibol, bueno
según Vd. que ama tanto los
deportistas, los que quieran
hacer el deporte escolar de
Futbito en un Pabellón cubier-
to o los que quieran hacer una
final de Tenis, -¿Por qué no?
es un Pabellón cubierto. A es-
tos señores deportistas ¡quién
les hubiera estafado estos hi-

potéticos 70.000 millones! La
única verdad que Vd. pronun-
ció, es que si estamos faltos
de todo en materia de deporte
y todos Io sabemos, no hay
nadie que haga el avestruz y
por Io tanto cuando hay opor-
tunidad de pedir hay que pedir
Io que necesitamos y así se
pronunció también todo el
Claustro de Profesores de Ia
Enseñanza Pública y las Aso-
ciaciones de Padres.

Yo, créame Sr. Teniente
Primero de Alcalde D. Miguel
Jaume, no se si hay mala in-
tención en su información, pe-
ro yo, como regidor y como
deportista no puedo admitir
que se juegue con nuestro
Ayuntamiento. Para según que
cosas hay dinero - antes no Io
había y cito en este momento
las gradas o las posibles nue-
vas gradas del Campo Munici-
pal de Fútbol y se que son ne-
cesarias. Pero; -¿porqué?. En
unas casas hay dinero y en
otrasno.

Contésteme a Ia inocencia
de mi pregunta o cantaré Ia
canción de un voto, dos votos,
tres votos..., perdón Ia canción
es, Unglobo,dosglobos...

Antes de finalizar, quiero
decir al Sr. E.S.S.A. que dá un
adiós al Polideportivo, porque
el Ayuntamiento ha dicho que
no, el Ayuntamiento ha dicho
no a Io antesmencionado, una
sala solo para Bàsquet y ha
dicho sí a todo los deportes y
Io que se dijo en un Reno,
Sres. si es necesario hay que ir
a Madrid y también se dijo que
hay que sumar y no restar en
segúnquecosas.

Atentamente les saluda un
regidormolesto,

MiguelPuigPastor

Aquest Nadol regcdam un mini-cdbum
per cada revelat de pel.Hcula fotográfica

Molts d'anys i Mc 1990

V I A ï E S

9^
G.A.T. 1.665

Les desea

FeticesNavidadesyPrósperoAñoNuevo
BonNadal

JoyeuxNoeletBonneAnne
MerryChrístmas

FrohHche Weihnachten undGlücMchesNeuesJahr
Zorìonack

BuonNataleeAnnoNuovo
CALLE BAUZA, N' 8 - TELS. 63.33.12 - 63.33.50

07100 SOLLER (MALLORCA)
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"ES BUP: 15anysd'Historia"
L'any 1.975 un grup de pares varen pro-
moure Ia iniciativa a l'Ajuntament de trobar
solució a un problema que feia anys ja es
plantejava: a Sóller Ii mancava un centre
docent d'ensenyança secundàría. Era l'any
que sortia Ia primera fomada de Graduats
Escolars i Ia situació escolar havia canviat
en profunditat; després de moltes gestions
l'Ajuntament obri, el mes de setembre de
1.975 el Col.legi Municipal Homologat que
ubicà als locals dels Jardins (Los Jardines),

M.I./G.M.

Problemes

Problemes n'hi va haver des
del primer any, així es va donar
Ia circumstància que pel mes
de maig del primer any que es
va obrir ES BUP els alumnes no
estaven matriculats en lloc; a
darrera hora i com a solució,
tots varen ésser matriculats a
lïNBAD i per juny varen venir a
examinar-los els professors de
UB. Ramon LJuII de Palma. Per
setembre els aJ.lots varen haver
d'anar a examinar-se a Palma. A
partir del curs 1.976-1.977 ES
BUP ja va funcionar com un
Col.legi Municipal Homologat,
depenent de I'I.B. Ramon LJuII, i
així va continuar fins a l'any
1.987 en què es va crear l'Insti-
tut de Batxillerat com a centre
docentdenovacreació.

Però el problema principal,
durant aquest quinze anys,
amb el qual s'ha hagut d'en-
frontar ES BUO"P ha estat el
problema de l'edifici i de l'espai.
Resulta que un cop instal·lats a
Les Escolàpies, on hi havia prou
espai, el curs escolar 82^3 va-
ren abandonar aquest centre
perquè segons uns informes,
l'edifici amenaçava ruïna. AIe-

12.

Yl

10.
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6.
5.

3̂

2
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al carrer de Moragues. Allà s'hi impartí pri-
mer de BUP als primers vuitanta alumnes
del Col.legi. L'any següent aquests locals
es feren petits i l'Ajuntament es veié en Ia
necessitat de traslladar al col.leg a l'antic
edifici de Les Escolàpies, s'hi romangué
fins l'any 1.982 que el Col.legi Municipal
Homologat passà a les dependències del
MEC, a l'Institut de Formació Professional
Joan Miró, fruit d'un conveni entre
MEC-Ajuntament.
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Comparació de les carreres escollides pels alumnes del 791 del 89

shores, fruit d'un conveni amb
el MEC, el Col.legi Municipal
Homologat s'instal·la a I1IFP
Joan Miró, passant a sofrir, des
d'aleshores una greu mancança
d'espai que es va aguditzar

l'any passat quan per augment
d'alumnes i cursos es va haver
de retornar a Les Escolàpies els
dos cursos de COU. Aquest
problema d'espai encara no
s'ha cabat, tot i que enguany

Il H

RESTAURANTE

SOL Y SONBRA
PORT DE SOLLER

GRAN CENAYCOTILLON DE NOCHEVIEJA
AMENIZADA POR EL HUSICO JAIME VILA

MENÚ
FMMBRESNAVTOEÑOS

MEDALLONES DE RAPE CON SALSA MARISCO
CHULETONDEAVKA

(acompañado de tomate provenzal y champiñones)
BISCUTT GLACÉ (con chocolate caüente)

VINOS
Blanco y Tinto: CONDE DE CARALT

Cavas:CODORNRJ
Turrones y Uvas de Ia Suerte

RESERVAS CON ANTELACIÓN
Teléfonos: 63.20.14 - 63.24.75
Precio por persona: 5.400 pts.

¡FELICES HESTAS!

Prirners alumnes de COU que utilizaren l'edifici de Formació Profesional (Curs 1982-83)

s'ha entregat Ia primera fase de
l'ampliació Ia qual es va com-
prometre a edificar l'Ajuntament
quan el MEC va crear l'Institut
deBatxillerat.

L'AJUNTAMENT: 13 anys
d'administració

S'ha de dir que l'Ajuntament
durant 13 anys ha estat el ges-
tor d'ün centre docent que im-
partia BUP i COU i que perme-
tia que els joves de Sóller no
haguessin de desplaçar-se a
Ciutat. Fins que a l'any 82 no
s'arribà a) conveni de cessió de
part de l'edifici de Ca'n Rul.lan i
de Ia participació en Ia dotació
de part del professorat, l'Ajun-
tament va administrar aquest
Col.legi mitjançant un sistema
de quotes, que en els seus co-
mençaments es podria dir que
s'apropaven a les dels col·legis
privats més cars de l'illa. L'Ajun-
tament, però, sempre ha dit
que del BUP mai no n'ha tret
benefici, sinó ben al contrari. Es
per aixó que segurament, els di-
ferents darrers batles de Sóller
varen concentrar els seus es-
forços en aconseguir tenir un

lnstitutEstatal.
El mes de juny de 1.987 es

publicà el BOE Ia creació d'un
institut de batxillerat de nova
creació per al poble de Sóller.
Conseqüència d'això l'Ajunta-
ment tancà el Col.legi Municipal
Homologat.

ALUMNES

PeI que fa als alumnes hom
ha de dir que són molts els que
han passat pel BUP en aquest
15 anys. La població escolar del
BUP ha anat creixent, any rera,
ny, així dels 80 alumnes que va-
ren començar al 1.975, enguany
s'ha arribat a Ia xifra record que
supera els 295 alumnes.

D'altra banda fent un estudi
de les diferents promocions que
han passat bé pel Col.legi Mu-
nicipal Homologat bé per l'Insti-
tut s'observa que un bon nom-
bre d'alumnes han seguit estu-
dis universitaris ja sia a les Illes
jafora.

A Ia gràfica s'ofereix una
comparació dels gusts de tria
de carreres universitàries dels
alumnes de Ia primera promoció
del Col.legi Municipal Homolo-

gat i Ia primera de l'Institut. Po-
dem apreciar que Ia primera
promoció del Col.legi es va de-
cantar, majoritàriament, per ca-
rreres de lletres mentre que Ia
de l'Institut han triat opcions
tècnico-científiques i o de ges-
tió. El contrast és ben significa-
tiu.

D'altra banda també s'ha de
remarcar que alguns dels alum-
nes de Ia primera promoció del
centre (1.975-1.979) Ja han
exercit com a professors. Con-
cretament n'hi han passat qua-
tre, si bé en l'actualitat sols n'hi
haun.

NOMENCLATURA

Per últim quan al hom s'ha
de significar que durant
aquests quinze anys, dues han
estat les denominacions del
BUP. Així durant el període de
1.975-1.987 es diu Col.legi Mu-
nicipal Homologat Guillem Co-
lom Casasnovas. EIs cursos
1.987-1.989 passa a dir-se Insti-
tut de Batxillerat Sóller i a partir
de novembre d'enguany toma a
dir-se Institut de Batxillerat Gui-
llem Colom Casasnovas.

FERROCARRIL
DE SOLLER, S.A,

DESTTJAALA CTUTATDESOLLER
UNESBONESFESTESDENADAL

IUNVENTUROSANY1990
Telefbn 6301 30
Castañer, 7 SOLLER
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Al'lnstitut que duu el seu nom

Festa homenatge a Don Guillem Colom Casasnovas
Dimarts dia 19 l'Institut de

Batxillerat va retre públic ho-
menatge al conegut geòlec
solleric senyor Guillem Colom
Casasnovas. L'acte va consistir,
principalment, com Ja s'ha
apuntat en un senzill homenat-
ge en el qual es va col.laborar
una original placa a l'edifici de
l'ampliació i a més en l'entrega
d'una mena de reproducció de
Ia mateixa al Sr. Colom Casas-
novas.

Don Guillem va assistir a
l'acte acompanyat de Ia seva
filla i va poder observar com els
presents l'homenatjaven. En
primer lloc Ia directora de l'Insti-
tut va prendre Ia paraula per
adreçar-se als convidats i so-
bretot per resaltar que Ia perso-
na de Don Guillem es mereixia
aquest homenatge, dient a més
que era de justícia que si l'antic
Col.legi Municipal Homologat es
deia Guillem Colom Casasno-
vas, ara l'Institut, també, es di-
gués Guillem Colom Casasno-
vas. La directora va acabar el
seu discurs dient que l'obra i Ia
tasca de Don Guillem ha de
servir d'estimul per als alumnes
delBUP.

Per part dels alumnes, en
Salvador Castanyer va prendre
Ia paraula per adherir-se a
aquest homenatge, resaltant

En presència de les autoritats docents i polítiques, l'homenatjat pronuncia un breu discurs d'agrai'ment.
Guillem Colom Casasnovas baix de Ia placa que d'ona el seu nom a

l'lnstitutdeB.U.P.

l'orgull que sentien els alumnes
de tenir un solleric com l'home-
natjat.

Tot seguint n'Elena Estare-
llas va lliurar una placa a Don
Guillem, placa que ha estat
confeccionat, a l'igual que Ia
mural, per l'artista valenciana
resident a Biniaraix, Isabel Avila.

Després dels alumnes, el Di-
rector Provincial del MEC, Sr.

Andreu Crespí va intervenir
dient que se sentia molt satisfet
d'haver estat convidat a aquest
acte perquè s'homenatjava un
científic i a més es concedia el
nom del mateix a l'Institut, fet
inucial segons ell, i d'altra ban-
da va recordar que el seu pare i
Don Guillem havien participat
en Ia fundació de Ia Societat
d'HistòriaNatural.

Després que l'Ajuntament Ii
entregués de mans de na Llúcia
Oliver una palangana de cerà-
mica i un ram de flors de mans
de na Maria Antònia Colom,
l'homenatge va dir unes breus
paraules als congregats, parau-
les d'un senzill que se'n varen
dur una gran ovació.

Una vegada acabades les
intervencions, els alumnes de Ia

secció d'Hoteleria de I1IPF Joan
Miró varen servir un suculent
buffet que ells mateixos havien
elaborat sota Ia direcció del
mestre-cuiner Joan Abrines. A
més de panades, cocarrois i al-
tres mostres de Ia nostra pas-
tisseria salada, es va servir un
"capó del rei Jaume I" que va
ésserelogiat pels convidats.

Fent referència als convi-

dats vàrem veure a més del Sr.
Colom i Ia seva filla, Catalina, el
Director Provincial, els inspec-
tors, el batle de Sóller i repre-
sentants dels diversos grups
polítics, els batles de Fornalutx i
Deià, els directors i presidents
de les APA de les escoles
d'EGB i molta més gent que
ens és impossible nomenar par-
ticularment.

«RESTAURANT*

llleta, 64-Tel. 63 2494-Sóller-Mallorca

Vosdesitjam:
Unesbones

Festes de Nadal
i cd mateix temps
vospresentam

lacartade

"NIT VELLA"

PLATSFORTS

Petxuga d'endiot canb pure de castanyes 1.400.
Filet de vadeUa recubert de pasta de fuUs
icremad'ametUes 1.800.
SahnófrescambsabadeFrambuesa 1.500.

PLATSDOLÇOS

Sorbetedemandarina 450.
Biscuit glacee amb saba de frambuesa
ixocolata 600.
Pastisdepobre 500.

BODEGA:VlNS-CAVAS

BOBINATGES
PEDRO

BOBEVAJES Y REPARAQONES
DE MOTORES ELECTRKDS

Y MAQUDíAS HERRAMffiNTAS

C/. Victòria 11 maig, 50, A - TeL 63.23.71

Ek desitja
Bones Festes de Nadd

i cap d'Any

-Tratamientos corporales y
faciales con las GASAS ES-
TÉTICAS ANATÓMICAS del
Doctor Romano CaU de ItaUa
(celuÜtis, reafirmación, arru-
gas, bobas de ojos)
-Depilaciones.
-Limpiezas de cutis.
-Manicuras.
-Pedicuras.

Etéctera...

María Marroig
ESTETICISTA

Carrer de Sa Mar, 107

Desea unasfelices
fíestasasu

distinguida cUentela

pí̂ ££^2^57

á _ Mue6les ̂
l·lAVARRO
^—- *** —r^TLQ&Weria&cfr&

SOLLER (Mallorca)

Calle de sa Mar210 tel: 630930

Les desea
unas Feìices Fiestas y

un Próspero Año 1990
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FutbollllDivisió

El gol de Bestard al'últim minut va ferjustícia

2-2. El Sóller demostra dins Hospitalet,
quepotdonarmoltaguerra

ToniOlvier

Una alegre i magnífica felici-
tació de Nadal, Ia que els juga-
dors ens brindaren a tots. Un
empat melassa, a un cap dificil,
i davant un rival súper-roquer.
Un positiu que ha de significar
el principi de Ia desitjada recu-
peració. La lliga aquest cap de
setmana es paralitza, i el dis-
sabte 30, un notable Ferreries
visitarà Can Maid. DeIs quatre
pròxims partits, tres el Sóller els
jugarà a casa. Es Ia gran opor-
tunitat de pegar una pujada de-
cidida ala classificació. En terres
eivissenques, l'equip de Jesel
va demostrar que encara te
mort a dir a Ia present competi-
ció.

Certament, quan Amengual
transformà el clar penal fet a
Camicer en el minut 28, i que
significà el 0-1, les esperances
soHeriques, començaren a
fer-se realitat. El Sóller sortí al
regat terreny de gespa de Ia
S.D. Eivissa, seu habitual del
"Hospi", mott mentalrtzat amb

Elporter
eivissencaturà
unpenalaXiu,

quehaguespogut
significar
eltriomf
visitant

l'importància dels punts en dis-
puta.

Rèplicalocal

TaI vofta fou l'únic moment
en que l'Hospitalet va dur Ia ba-
tuta al llarg del noranta minuts:
del 30 al 45 del primer temps,
breu període en que es va do-
nar provisionalment, Ia volta al
resuttat. Un mdt rigurós penal
assenyalat pel discret CoII Pou,
permeté al local Fernando posar
el 1-1. Dos minuts abans del

descans, LoIo, aprofitant una de
les contades indecisions de Ia
defensa, va batre a Bernat. To-
tal, 2-1 a Ia fí dels prirners 45
minuts.

Magnífic segons temps
soHeric

Jessel tenia clar que es tenia
que jugar el tot per el tot, i va
decidir jugar un 3-4-33, es a dir,
tres puntes definides. El resuttat
de l'experiència, del tot positiu,
b o tan sols es va empatar, si-
no que es va dominar totalment
Ia situació. Per contra, Pep Ber-
nat va ser gairabé un especta-
dormés.

El domini i les ocasions foren
dels visitants, que demostraren
un cop més, que en les sego-
nes parts, son poc manco que
irresistibles. Un xut al pal de
Martín, un penal clar per mà
d'un defensa local. Pena màxi-
ma tirada per Xiu, i aturada ex-
traordinària del porter local.
Ocasions una darrera l'attre, i
per fí, tant va anar el càntir a Ia
font...

Apoteòsic gol de Bestard
al últim segon

En mig de Ia intensa presió
sollerica, es produeix una fatta
indirecta arran de l'àrea. Treu en
curt Nadal, i Miquel Bestard,
d'impresionant cacao amb l'es-
querra, aconsegueix el definitiu
empat a dos gols. Ja es poden
imaginar l'escena d'alegria
col.lectiva entre l'expedició. Si
bé es cert que es ferem mèrits
pels dos punts, no es menys
cert que Ia cosa Ja es veia per-
duda. A destacar el debut de
David, jugador fitxat fa unes
setmanes, procedent del Euro-
pa de Barcelona, i que va tenir
una magnífica actuació, el ma-
teix que tot l'equip. Un positiu
en definitiva, que val el seu pes
en or, i que ha de servir per ha-
ver iniciat una decidida recupe-
racióenfuturesjornades.

Jornada de descans

Coincidint amb les festes
nadalenques, aquest cap de
setmana, es parailitza Ia compe-

Alafi,un
somriure. La
gràficaisimpàtica
expressiódeXiu,
esnotavade
menys.Jaera
horalElpositiu
d'Hospitalet, ha
significatper
l'aficionatunalè
d'esperança. (Foto
Sampedro)

tició a totes les categories. La
lliga es reprén dissabte vinent,
dia 30, amb Ia visita del Ferre-
ries a can Maid. Precisament
dels quatre propers partits, tres
es disputen a Can Maiol: Ferre-
ries, Cardessar i Porto Cristo. En
mig, desplaçament a Inca. Es Ia
gran ocasió de fer una escalada
important, i anar a CaIa d'Or,
segon partit de Ia segona volta,
possiblement si tot va normal,
amb16punts.Javeurem.

Com a nota anecdòtica, di-
guem que Ia actual puntuació
de 10-6, es Ia idèntica de fa un
any just. Es clar que es fa ver
una gran segona votta, inclosos
els vurt punts que s'escaparen a
Can Maiol en dit periode, suplrts
en aventatje, amb els aconse-
guit a fora. Bones Festes a tots,
i que l'any que vé les coses ro-
din magnificament en el terreny
esportiu... i en el personal, natu-
ralment.

tflpwœrç*

TOfcP
C/. BAUZA N" 6 TeI. 63.30.69

DISTRIBUÏDOR

6«£fft

vos DEsrrjA
FELIÇ ANY NOU

BAR "ES CAM1O"
DeI PORT DE SOLLER .

Desitja alsseus cUentsiamics,
unesBONESFESTESdeNADAL

Almoteixtemps,vosfaascdDer,queeldia
de Ia NIT DE NADAL1 hi haurà xocolata amb

ensaimades i xurros

BON NADAL!

SOFIA
PIEL* REGALOS

Para regalos de NAVIDAD os ofrecemos:

Prendas piel - Papeles y flores perfuma-
dos - Perfumes - Objetos de decoración
en vidrio y cerámica - Esteras portugue-
sas — Juegos de toaUa imitación antiguas
Vidrio Guardiola.

Abierto de 13 h. a 19 h. También sábados

MOLTS D'ANYS
CaUe Akn. AU>arzusa s/n.

PORTDESOLLER

<4fcl PoV
S* FUSERfc

* MOBLE
MALLORQUIANTIC

* FUSTERU

ELS DESITJA
UNES BONES
FESTES DE

NADAL
¡MOLTS D'ANYS!
TALLER IEXPOSICIO: CAMICAS JURAT

TEL. 63.31.16

REGALE VIDA

Ie ofrecemos todo en animcdes
decompañía

MON ATflMAL
Plaza Mercado, esquina caUe Vives

Tel.633619
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FutbollllDívIsió Bàsquet

SaGk>sadenT
Ungranpunt

Dtumengevaremempatar
iduguèremungranpunt
quecrecquemo8servkft
perfer̂ nosperamunt.

ldiumengeadescansar
¡amengarmottcteturTú
quebonafattamosfarà
perMtaralllDMsti

Jugadors.JovosvuIdk·
quesouk>rritorquehiha
peròperapuntsguanyar
mottencaras'hauràdesufrir

ljovulaprofltar
perdonar-voe un Bon Nadal
iesmateixtempsdemanar
que,perfavor,obMemteregtonal

MOLTSD1AhJYSATOTS!
ToniTomeurt

c............ 3-2

V.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'â )
Son*nPoraa-Atayor 0 )̂

......._....)_0

P.Sto.tuiowo~rOfnHonyp........ Z~i

Fwrwfai-Ma9onova-Jw.....J-l
C<M*anda-CafaD'Or 2-2
Confaiior-PortoCrirto. „..2-1

r. 16 u. 4
f 17 9 5

CafaD'Or ~ 16 8 4
Afayar.

BadioC.M.
Cad*PagMra.

ArMMl.
MAA%*n_hn*AMuyui>u*u juw •

PortoCrirto

McnHx.....
SOLlER
UoMtanM.

16
16
16
16
16
16
16
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16

8
4 11
5 8
7 4
7 3
7 3
6 4
5 6
4 8
6 4
6 3
6 2
6 2
6 2
3 6
3 5
3 4
3 4

41
29
31
19
20
17
16
21
29
18
22
17
23
23
21
21
11
23
17
20

14
16
20
6
18
18
16
23
18
16
26
26
25
26
26
31
21
32
26
35

26 4-10
23 4-5
20 +4
19 +3
18 +2
IB +2
17 +1
17 4-1
16
16
16
16
15 -1
14 -2
14 -2
14 -2
12 -4
11 -5
10 ̂
IÓ' ̂

ROBA PER A INFANTS
SaLluna,65 - Telf.631121 - O71OOSÔLLER

CHAPA Y PINTURA

TONI GUASP
C/. Cuadrado, 6

Telefono 63 34 92 - SOLLER

Planchistería
CRESPI

ToUeres de chopa, pintura
y mecànica en general

Desea a sus cUentes, amigos
ypúbUco engeneral

FeüzNavidady
PrósperoMoNuevo

C*.Fontanwias>n 14
TeWfono63.16.80

La Tercera, resumdebjomada

Valuós empat del Sóller
aforacasa

AntoniRul.làn

Tres empats es registra-
ren, Santa Ponça-Alator;
Hospitalet-Sóller i Constàn-
cia-Cala D1Or, en una jorna-
da que afavoria als equips
quejugavenacasa.

Es fèren un total de tren-
ta gols, on només quatre
equips es quedaren sense
marcar.

La "nota" te donà una ve-
gada més el Sr. Cabot, arbi-
trant el encontre Mana
coMDate Mfltor. Fins quant?

Tres penals es senyala-
ren a Hospitatet, dels cuals
dos acabaren amb gol.
Pobtense, Santa Eulàlia i
Constància varen haver de
remuntar marcadors en
contra per ferse amb els dos
punts, els de Inca per empa-
tà.

Cade Paguere i Ferreries
guanyaren amb daretat,
mentre que Arenal i Cardes-
sar ho fèren per te m(nirf>a di-
ferència.

Segueix lfder el Manacor.
Cuers Sóller i Uoseta empa-
tats a punts. Si bé el Solter
després de l'empatats a
punts. Si bé el Sóller des-
prés de l'empat aconseguit
a Eivissa, i de recuperar al-
guns dels lesionats, ha de
escalar posicions que
l'allunyaren del darrers llocs
aladassificactó.

Manacor amb 41 gols es
l'equip més gotejador.

Cardessar amb 11 el que
n'hamarcatmenys.

Alaior es el que ni ham
marcat menys 6 i el que n'ha
encaixat més és el Uoseta
35.

Manacor l'equip que ha
guanyat més partits 11.
Alaior es el "rey del empat"
11, Cardessar, Felanitx,
Sóller i Uoseta els que n'han
guanyatmenys3.

Diumenge jornada de
descans.

Cetebrem aquestas en-
tranyables "Festes de Na-
daT. MoKs d'anys per a to-
thom.

JuvenilMasculí
J.Mariana,45-Basquethca,40

Unagranpassa
Jota

Important victòria del Mariana, per l'objectiu d'acon-
seguir entrar en el "Ftey-off" cara al títol.

J.Mariana: Jaume, Mainzer 3, Oscar 15, Oliver 12,
Morell 6, Aguiló 5, Cotom 4, Garrido, Serra, Casteltó, Fus-
ter. ,

Bàsquet Inca: Munar 22, Sampietro, Moreno, Alon-
so 14, Hemàndez 4, Buazà, Rotger, Prats, Gual, Uobera,
Ferrà

Eliminats: OscariOHver(Mariana).
ThrsenK>c:Mariana,16de53.B.hTCa:14de42.

AHresresuNats:

Senior Femenf: J. Mariana, 18 - Gitet Espanyol,56.
Cadet Femení: Jovent, 70 - J. Mariana, 46.
Cadet Masculí: J. Mariana, 41 - J. Mariana, 53.
Infantil Masculí: PoUença, 30 - J. Mariana, 92.
Infantil Femenf: Perias Manacor, 27 - J. Mariana, 26.
Mini-Bàsquet Masculí: J. Mariana, 41 - St. Agustí, 31.

Demadissabte:

Ates12:PistaaVteen.Paul
Juvenil Femení: J. Mariana - Sta. Mónica.

FRUT8 SECS
PatatiUa,golosinasytoda clasede

fhitossecos
CalleLluno,68

guardaria
de l'Horta

FeHcita a tot elpoble
deSóUer

Bon Nadal
Bon Any Nou

JOYEmA-PLATEmA

Le ofrece para estas Fiestas Navideñas
su extensa variación en artículos de

Joyeríaentodossusestüos.

Deseándoles al mismo tiempo, unas
MUYfELICESHESTAS

NAVIDENASy UNFELIZ1.990.

Plaza España, 4 (Junto Estación Ferrocarril)
Telefono63.10.52

SOLLER

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

Treballsengeneraldepedracalissa-Pedraperalfolro
i vorera - Objetes per a ornamentació - làpides.

C/. Victòria 11 deMaig, 48-SOUER

MUSIC-BAR
TEL: 633787

C/.AlminuiteMu*nda(principiocaUeFulbol).PORTDESOLLER

V

RESTAURANTE

Mar i Vent
PLA YA DESOLLER - Tdéfono 63.23.10

Os desea unas
FeUces Fiestas y

Prospero Año Nuevo
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Juvenils

Cardessar, 1 -Soller,5

Quatre gols de Carmelo
Joan-Antoni

Alineació: Antoni, Celià,
Joan-Antoni, Bemat, Raja,
Sacares, López, Bujosa,
Jiménez, Carmelo, Domin-
go (Comino, Jaume, Car-
tos,DavidiSuau>

Goles: Minut 10, 14, Ar-
bona. Minut 15, 1-1, Carmelo
de penarti. Minut 18, 1-2, Ji-
ménez. Minut 25, 1-3, Carme-
lo de penatti. Minut 40, 1̂ ,
Carmelo. Minut 60, 1-5, Car-
melo.

Comentari: Contundent
triomf del Sóller davant un vo-
luntariós Cardessar.

El resultat final parla per
ell tot sd. El Sóller demostrà
dins Sant Uorenç Ia seva re-
cuperació. Després d'aques-
ta victòria i Ia del Porto Cristo,
fa quinze dies a Sóller, es
coUoca amb deu punts a Ia
classificació, fora de tot perill.
I Ja a esperar el proper partit
que serà el vinen dia set de
Gener, dins el Camp de l'Es-
panya, de Uucmajor.

Excel.lenta primera part Ia

Carmek> en gran forma. Senyor Jesel, seva 6s ta decisió.
(FotoSampedro)

jugada per els nois d'en Pep
Got, amb mottes ganes i en
un pla resolutiu, destacant en
Carmelo, que fou l'autor de

quatre gols al llarg de tot
l'encontre. En el segon temps
el Sóller es mostrà més con-
servador.

Futbollnfantil

C.F.Soller,2
Cide,0

Joan-Antoni

Alineació: Alcover, Pomar,
Ensenat, March, Pedrero,
Castillo, Arbona, Sanmartin,
Fontanet, Castaner, Molino
(Rodríguez, Gregori i Euge-
ni).

GoIs: Minut 8, 14, Arbona.
Minut38,24,Sanmart'n.

Comentari: De cada encon-
tre que juguen els nois d'en Mi-
quel Bestard es veu un millor
desenvolupament a dins el
camp. Aquest cop guanyaren
bé davant un adversari mort di-
fícil. El domini fou artem durant
tot el partit, però les jugades de
perill que crearen els sollerics
varen ser resoltes amb gols.

Fontanet, forçaltècniea

FútbolAleví

CP. Sóller, 0 - Sollerense, 4

S'imposaren els més grans
Juan Antoni

Alineaciones:
C.F. Sóller: Pere, Juan-

jo, Castillo, Burgos, Víctor,
CoII, Ensenat, Gerard,
Sampol, Bemat, Mara (Pe-
rello),BotaiUado).

Sollerense: Caldentey,
T. Ensenat, M. Ensenat,
Mayol, Padilla, Pons, Mar-
tínez, Rodríguez, Puig,
Casas, Carbó (R. Capó,
Vallcaneras, Juárez).

GoIs: Minut 20, 0-1, Car-
bó. Minut 35, 0-2, en pròpia
porta. Minut 45, 0-3 Valcane-
ras. Minut50, CM, Carbó.

Comentari: EIs dos nos-
tres alevins s'enfrontaren
dissabte passat, resultant
ser el triomfador el Ja espe-
rat, el "Sollerense". El motiu
de Ia victòria és eloqüent,
tinguent en compte que te-
nen any més, i per tant són
més grans i més forts.

L'encontre fou de clara
superioritat dels de segon

BM Carbó, una futura promesa

any, si bé hem de dir que el
Sóller es defensà bastant bé
i va intentar jugar sempre Ia
pilota.

EIs calendaris del futbol
base quedaran paralitzats
les dues properes setman-
tes per motiu de les festes
nadalenques.

I ja que pariem de Festes
aprofitem l'ocassió per do-
nar-vos els MoNs d'Any a
tots.

JlB* BONES FESTESI

Hernal
MM DROQUERlA

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

PARAFACHADAS,
NDUSTRUVS,

ŒCORAOONYMARNAS

2̂*eSto4

w Procolor*

PAPElESPlNTADOS,
MOQUETAS,COLA5,

HNCELEWA,INSECTICIDAS,
ARTKIUlOSlIMPIEZA,

PRODUCTOSPARAHSCINAS,
ARTIOAOSPARAARTCTA,

PAlOU,22
TELEFONO 633842
SOLLER(Mdbrco)

MlNOLTA

Elija dos tarjetas
de regalo entre:
IVS. SHIU, DATA. FAMASV.
SPORIS. PORTRAIT. DtPTM.
BRACKHT. ClOM LP. ClSTOM.

FOTO-ESTUDI
Lluna,38-Telf.63.27.30

EüWJ^X'
7OOO¿

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

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

7000 ¡ 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 ElROPEA DEL ANO 8839

PORLACOMPRADECUALQUlERMODELO
DECAMARA MINOLTA

LEOBSEQUIAMOSCON
UN CARRETEDE24FOTOSYSU

REVELADO

Motor Palma

Venta de coches nuevos
y de ocasión

Les desea unas feiïces FIESTAS
DENAVIDAD y ANO NUEVO

Plaza Mercado, n° 1 Teléfono 63.17.62

ALMACENES
COMPANY

LES DESEA FELICES HESTAS
DE NAVIDAD

LES RECORDAMOS QUE TENEMOS UN GRANSURTIDO
DE BONITOS REGALOS DE NAVIDAD Y REYES

PRECIOS MUY ESPECLAlES EN EQUIPOS DE MUSICA:
VEALOS EN NUESTRA PLANTA PRIMERA

POR CADA COMPRA EXIJA UN OBSEQUIO DURANTE
ESTAS FIESTAS

ABIERTO SABADO DE 5 A 8 Y DOMKIGO DE 10 A 1

ALMACENESCOMPANY
BORNE, 3. TEL. 63.18.33 - SOLLER

puOTtrravwi
SUCOWMCON

us muras: VKA A »^*«xx>
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ANUNCIS CLASSIFICATS

PffiLCONFECCION
AMEDH)A

TOT-PELL
BAJOSEDENPARK

07108
PUERTODESOLLER

SE COMPRAN MUEBLES ANTI-
GUOS y toda clase de objetos.
Carrer de Ia Rosa, núm. 3. Teléfono
63.28.73.

COMPRAM MOBLES i quédsevol
aItra cosa rúsüca o antiga. Pagam
aI comptat. Antiguitats Antoni de
Sa Coma (Jeroni Bisbal). Carrer del
Vicari Pastor, 8. Teléfonos 63.08.65
i63.07.68.

SE NECESrTA CHOFEE con carnet
de primera para trabajos en Merca-
pakna Razón: Cooperativa Agríco-
laSanBartolome.Tel.630294.Horas
deofìdna.

SE VENDE habitación de matrimo-
niocompleta. taformes: 63.13.48.

SE BUSCA, SEÑORA O MATRI-
MONIO para cuidar anciano en el
Puerto de SóUer en régimen inter-
no. Teléfonos 23.00.33045.89.83.

SE DONAN CLASSES DE REPAS
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 habita-
ciones. Teléfono 63.30.38.

SE DAN CLASES de mecanografía
y se pasan trabajos a máquina. Ra-
zón: Teléfono 63.24.21. Apartamen-
tos Neptuno, Puerto de SóUer.

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

SE VENDE chaquetón de marmota.
Uamar lunes, martes y viernes de

URGELOCAL
CENTRICO
ENSOLLER

SEESTUDlARANTODAS
LASOFERTAS

RAZON:TEL63.30.02
NOCHES

7 a 8 de Ia noche. Teléfono
63.34.56.

COMPRARU pequeño piso, estu-
dio o altüIo convertible en vivien-
da. Pasar ofertas por escrito al
Apartado 10090dePataa.

SE VENDE una balanza electróni-
ca, una vitrina mostrador y varias
cámaras. Teléfono 63.0117, horas
despachooaI63.26.92de21 a23.

SE TRASPASA 1HENDA en el Puer-
to de SóUer. Totahnente montada y
con género. Precio interesante.
Tetf.63.04.91.

VEN PB SENSE ESTRENAR. 120
m2. amb porter automatic, ins-
tal.lació d'antena col.lectiva i ra-
diodifusió. mformes: TeI. 63.03.83.
CDe 13a lShoreside 19a22).

Centro de orientación SELENE.
Ayuda psicológica. Problemas
sentimentales o espirituales. Car-
tomancia CTarot) presente y futuro.
Problemas de hechizos. Para día y
hora63.39.34.

SE VENDE LAND ROVER. Grúa
eléctrica PM-Z 50.000 kms, en muy
buen estado. TeI. 63.35.32.

SE PRECBAN CfflCOS O CHICAS
interesados en aprender cocina in-
ternacional. Uamar al Restaurante
Suizo. TeI. 63.91.39 de 12h. a 3.30
mediodía, de lOh. a 24h. noche.
Transportesolucionado. DEm.

SE VENDE COCHE marca RE-
NAULT modelo Supercinco GTS,
matrícula AG. Uamar de !9h. a 21
h.Tel:63.04.66.

Veud'Església Porfesportiu

Bones i Santes Festes
LlorencLladóCalafat

Nadal, com Ia mateixa vida, té moltes dimensions, molts
de caires. Es tracta d'integrar-los, d'assimilar-los a tots; sen-
se mancaments ni abusos.

El Nadal cristià és assimilar, integrar Ia propia experiència
personal que, en i per Jesús, ha començat -fa quasi 2000
anys- i recomençà l'home nou, Ia terra nova, el món nou, Ia
vidanova,elDeunou.

Déu es fa home en Jesús, perquè nosattres ens ompH-
guem de Déu, com Jesús.

I d'aquest misteri en brollen les Bones i Santes Festes. I
elsMdtsd'Anys.

AVISOS ECLESIALS

Celebracions Penitenciais

Avui divendres, a les 19 hores a St. Bartomeu.
Demàdissabte, ales19horesaL'Horta(dinslamissa).
Demà dissabte, a les 20 hores a Biniaraix (dins Ia missa).

MatinesaLaVall

SA CAPELLETA: 20.30 hores
BINIARAIX:21.00hores
L'HORTA:22.00hores
FORNALUTX:22.00hores
ESCONVENT:22.30hores
ESPORT:23.00hores
ST. BARTOMEU: 23.00 hores
DEW:23.00

Recordam que l'horabaixa del diumenge, dia 24, no hi ha
misses a les parròquies. La missa de l'Hospital, del diumenge
horabaixa,s'adelantaales17.30horesdeldissabte.

Campanya de botelles i segells EIs Joves Obrers Cris-
tians de Sóller continuen Ia campanya de recollida de botelles
de xampany buides i de segells. Us pregam les guardeu i us
avisarem de quan passam a recdlir-les.

Recollida de danatius amb espècies i doblers.- A Ia Ce-
lebració de mítjants es recolliran les aportacrans amb espècies i
doblers per les familes més necessftades.

Exposició de cartells
TaI com estava previst, demà dissabte tendrà lloc

l'obertura de l'exposició de cartells contra el Port Es-
portiu fruit del concurs organitzat pels "Amics de l'En-
torn de Sóller" arrel del projecte de Port Esportiu pre-
sentat per MARINA PORT DE SOLLER S.A., a Ca'n
Dulce.

L'exposició romandrà oberta des del dia 23 de de-
sembre fins el 7 de gener, cada horabaixa es triarà per
votació popular i per això els Amics de l'Entom de
Sóller conviden a totes les persones interessades en
el tema a passar per locals de Ca'n Dulce a dipositar
el seu vot. S'informa, també que les persones que en-
carano hagin entregat els seus cartells ho poden fer al
mateix local durant els dies que duri l'exposició.

ServeisSocials

Subvenció pel grup d'Ajuda
¡Marginació

Redacció

El grup d'Ajuda i Margi-
nació adscrit a Ia parròquia
de Sant Bartomeu ha obtin-
gut de l'Ajuntament una sub-
venció de 160.000 ptes., se-
gons acord de Ia Comissió de
Govern celebrada a principis
de novembre. Aquesta quan-
titat correspon a Ia totalitat
del diner disponible enguany
a Ia partida pressupostària
corresponent.

Assistència

El grup d'Ajuda i Margi-
nació, que treballa en el
camp dels serveis socials,

realitza una muda i gairebé
desconeguda tasca en el
món de Ia marginació R l'as-
sistència social. En co/./abo-
ració amb el responsable
dels serveis socials de l'Ajun-
tament, presta assistència i
ajuda per alimentació, roba,
desnonaments, mobiliari, i
d'altres motius a les famílies
més necessitades de Ia nos-
traciutat.

Per tal de dur a terme Ia
seva tasca, compten amb un
local de transeünts en el ca-
rrer de l'Hospital, i amb l'efec-
tiva col.laboració de les mon-
ges de Ia Residència Nostra
Sra. de Ia Victòria i d'alguns
comerços i negocis particu-
larsde restauració.

alta
restaurant

O718 Port de Sóller
TeI. 6312O5-Mallorca

NOCHEVIEJA 89
MENU

COCKTAD, BIENVENEDA Y ENTRETENIMIENTOS
* * *

SURTTDO DE MAMSCOS (natural y plancha)
* * *

LANGOSTA FRESCA AL NATURAL, salsa mayonesa, tàrtara y endivias roquefort
* * *

SOLONlELLO A LA PINIIENTA, guarnecido de champiñones, patata risolada y tomatito rusa
* * *

TRONCO SAN SELVESTRE Y SURTTEK) NAVEDEÑO
* * *
CAFE

VINOS: Blanco pescador
Tinto Viña Eguia
Aguas Minerales
Champagne Codomiu Benjamín
Brandy Napoleón y Licores

*/

GRAN BAILE Y COTILLON EN EL RESTAURANTE CON LA ACTUACIÓN DE: "CANAMEL"
LA ORQUESTA DE MODA EN MALLORCA + MUSICA DISCO DEL MOMENTO CON NUESTRO MARCHOSO DISC-JOCKEY

Plazas limitadas
Precio c/u: 8.000.- Ptas.

Reservas al Teléfono: 63.12.05
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Art Justícia/ Per part del PSOE

Sicília, premi
nacional
d'arts
plastiques

Redacció

El prestigiós artis-
ta-pintor, J.M. Sicília,
resident a Sóller, con-
cretament a Ia finca
del "Ra den Bielets",
ha estat guardonat
amb el Premi Nacional
d'Arts Ràstiques, edi-
cio1.989.

La nova, fou cone-
guda a darrera hora
d'abans d'ahir, dime-
cres. Des d'aquestes
línies, volem donar Ia
més sincera enhora-
bona a Sicília per
aquest important pre-
mi, fruit de Ia seva re-
coneguda tasca en el
món de les arts plàsti-
ques.

Iniciades les accions legals contra
l'ampliació de l'hotel Mar-Bell

Redacció

La setmana passada co-
mençà al Jutjat d'Instrucció co-
rresponent de Ciutat Ia vista
oral sobre pressumpte delicte
de falsedat en document
públic, comès en Ia redacció
del projecte d'ampliació de
l'edifici de l'hotel Mar-Bell del
PortdeSóller.

En Ia denúncia formulada
pel PSOE s'adjunta Ia docu-
mentació relativa a Ia medició
analògica dels terrenys, realit-
zada per un Enginyer Tècnic i
visada pel Col.legi Oficial de
Catalunya i Balears, i que publi-
càrem en primícia en edicions
anteriors.

Superficiefalsa

En Ia denúncia, el PSOE
al.lega que l'arquitecte redactà,
en el seu moment, un projecte
d'ampliació de l'hotel Mar-Bell
consistent en Ia construcció
d'una planta i una terrassa, ba-
sant-se en que Ia superfície del
solar existent era de 3.952 m2.
En cas de ser cert, aquesta su-
perfície hagués permès l'es-

La denúncia ha estat formulada
per Josep MoII, en nom del PSOE.

mentada ampliació de l'hotel
segons les normes del PIa Ge-
neral d'Ordenació Urbana vi-
gent.

No obstant, i segons les
medicions efectuades per l'En-
ginyer Tècnic Job Plaza, els
terrenys només tenen una ex-
tensió real de terreny urbà de
2.130 m2., Ja que es varen
comptabilitzar terrenys de do-
mini públic i terrenys no urba-
nitzables per poder obtenir Ia
superfície dels 3.952 m2. es-
mentats. Així, per tant, es trac-

AntoniArtoonaestàenelpuntdemira
de tes acusacions de falsedat

taria d'una falsificació de do-
cuments inscrits en Registre
Públic.

Elbatle

Tot i que el primer testimoni
que ha declarat oralment en les
diligències prèvies ha estat l'ar-
quitecte redactor del projecte,
en el fons Ia denúncia del PSOE
va dirigida directament contra
el batle de Sóller, Antoni Arbo-
na, co-propietari de l'hotel
Mar-Bell.

Per ampliar el camí d'entrada a Ia depuradora

L'ajuntament ocupa dues
parcel.les a Son Puça de Baix

Redacció

A instància del Servei
Hidràulic, el batle Antoni Ar-
bona i el secretari accidental
Guillem Canals es persona-
ren el dimarts dia 19 a les 11
del mati a Son Puça de Baix,
a fi d'aixecar acta d'ocupació
parcial de dues parcel.les
durant 12 mesos. L'ocupació
afecta a dues petites franges
d'uns 45 m2. en total, en els
quals hi ha sembrades una
perera, una llimonera, una fi-
guera i dos ametllers, valo-
rats en 42.500 ptes. L'objec-
te de l'ocupació no és altre
que el d'ampliar dues curves
del camí que condueix al so-
lar on es vol ubicar Ia nova
depuradora, a fi que els ve-
hicles pesats que transportin
el material puguin efectuar
les maniobres sense incon-
venients. A més d'això,
s'hauran de consolidar
igualment uns 60 m. de camí
perquè no ofereixen garan-
ties de resistir el tràfec. Tot
plegat, les obres costaran
unes700.000ptes.

A l'acte d'ocupació s'hi
trobaven presents alguns

veïns i representants dels
propietaris, un dels quals fil-
mà l'escena, mentres un al-
tre feia constar en l'acta que
el batle procedia a l'ocupació
dels terrenys per defensar
negocispersonals.

Contenciós

A l'entretant, segueix en-
davant el constenciós dels
veïns contra Ia construcció
de Ia nova depuradora a Son
Puça de Baix. Un dels inte-
ressats ha comunicat a "Veu
de Sóller" que acaben de
rebre una providència del
Tribunal del Contenciós, que
disposa Ia suspensió de
l'acord que en el seu mo-
ment prengué el Consistori
sobre l'edificació de Ia depu-
radoraen aquell indret.

Així les coses, les obres
de construcció de Ia nova
depuradora se demoren ca-
da vegada més, i les dificul-
tats que de cada dia sorgei-
xen són molt superiors a les
previstes inicialment, fins al
punt de que comença a
prendre força Ia idea de que
Ia depuradora mai s'arribarà
aconstruir.

AJUNTAMENT DE SOLLER
POLIClAMUNlClPAL

Amb motiu de les festes de Nadal, els dissabtes cd matí, se desviará
Ia circvdació procedent del carrer de Sa Lluna pel carrer Victòria, que-
dant peatonitzada Ia zona situada entre el carrer Victòria i Ia Plaza
Constitució.

AYUNTAMBENTO DE SOLLER
POLIClAMUNlClPAL

Con motivo de las fiestas de Navidad, los Sábados por la mañana, se des-
viará Ia circulación procedente de Ia caUe Sa Lluna por Ia caUe Victoria, que-
dando peatonizada Ia zona situada entre Ia caUe Victoria y Ia Plaza Constitu-
ción.

Antonia Seguí
Depilación-Pedicura
Manicura-Masajes

Limpiezadecutis
TeI. 632891

C/. San Bartolomé, n'6

J.SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Serviciooficial

FAGOR-ASPES
C/.delaMar,157,bajos

Tel.630673

PLACERy
REWJAMIENTO

SERVtClO FItMr LANOA

i -garaje

TAtLER MECANICO,

ESTEMES:

FIATTIPO 100.000pts. menos

REGATA MARE hasta 150.000 pts. menos

NOVEDAD

FIATPANDA4x4
(De serie, Pintura metaüzada, Varios

colores, Porta equipajes, etc.)

PRECIO:1.198.330.-

EXPOSICION Y VENTA:
C/. Hermano Bianer, n' 1
TALLERYSERVICIO:

C/.IsabelII,nl24
Tfno.63.22.01

Felices Navidades
y Próspero Año Nuevo

CA'N TONI REU
CaIIe Luna, 27-Tels. 63.04.24-63.02.15

EXTENSÍSIMO SURTIDO DE REGALOS

REGALOS para estas Navidades.

REGALOS para Reyes.

IMPORTANTE: Mañana sábado 23, antevíspera de Navidad,

ABRIREMOS POR LA TARDE (de 17 h. a 20 h.)

¡¡BON ATADAL PER A TOTSH

Club Ciclista "Defensora Sollerense'
Real.13 - T.iefon631556 - Soller(M«llorc«)




