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Amb els fitxatges de
Navarrete i Sánchez,

el Sóller completa una
plantilla de luxe

Tord Sanchez tome al Sóller. Un jugador mott útll a
Páez per la seva polivalencia.

de Solle
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Túnel/Veu de Saler" pogué entrar dins els set metres de túnel 
	

Natura

Les platges ja estan
balitzades!

Redacció

A finals de la set-
mana anterior es dona-
ren per acabades les
tasques de senyalitza-
ció i balitzament de les
platges de la nostra
ciutat.

Els treballs, que es
realitzaren sota la di-
recció del regidor de
Medi Ambient, Antoni
Vallcaneras, havien
començat la setmana
anterior a partir de la
platja de davant l'Hotel
Generós.

Per al balitzament,
s'han instal.lat boies
de color vermell a una
distància de vuitanta
metres de la línia de
platja, unides amb un
cap de corda equipat
amb anelles blanques
equidistants, que sex-
tenen des de l'esmen-
tada platja fins a l'Es-
cola de Vela de la plat-
ja den Repic.

4ostra

G.M.

Zona vedada
al trànsit

La senyalització
boiada ha deixat un
espai 'liure just davant
l'escullera d'Es Tra-
vés, pel fondeig de ca-
noes i barques, i tres
passos exclussius per
a l'entrada i sortida de
velomars.

A partir de la ins-
tal.lació del balitza-
ment, ha quedat pro-
hibida la circulació de
llanxes, iots, barques,
zodiacs i demés vai-
xells, entre la línia de
boies i l'esmentada
platja.

Aquesta prohibició,
que ha estat ben re-
buda i respectada
arreu de tota la costa,
excepte a la Platja
den Repic, on els iots
segueixen envaint la
zona reservada i posen
en perill la integritat fí-
sica de tots els banyis-
tes.

El túnel tendra 3 Km. de Ilargaria, 8 metres d'altura i 11 d'ample.

Començada la perforació
a la banda de Sóller

G.M. 	 rien el seu cost. Per tant, quan es porten uns set
metres perforats, sols hi ha una máquina excava-
dora que endinsa en la muntanya amb el seu martell

Fa uns dies s'iniciaren les obres de perforació mecànic. Segons l'enginyer Joan Josep Lemm, di-
del túnel de Saler en la seva boca nord, davora el rector de l'obra, d'aqui a una setmana o dues es
Pont d'En Valls Les obres es van desenvolupant començarà a perforar amb el sistema d'explosions
molt lentement ja que el terreny argilós pot provocar
desprendiments que retrassarien l'obra i 

augmenta- ja utilitzat a la banda de Bunyola. Mentres, a la boca
sud ja s'han construit 80 metres de túnel.

Futbol

Un professor
col .laborarà

amb el museu

Firmat un
conveni

entre el Museu
de Ciències

Naturals
de Sóller i la
Universitat

P.P.

Aquesta setmana el
rector Nadal Batle Ni-
colau, en representa-
ció de la Universitat de
les Illes Balears, i el bat-
le Antoni Arbona Co-
lom, en representació
de la Junta de Govern
del Museu Balear de
Ciències Naturals de
Sóller, han firmat un
conveni de collabora-
ció entre les dues enti-
tats.

Collaboració
de la UIB

Aquest conveni
servirá com a garantia
de funcionament del
museu i del jardí bota-
nic del Camp den
Prohom. Els termes en
que esta redactat
document preveuen di-
ferents tipus de colla-
boració:

La universi'at podrà
utilitzar les instal.la-
cions i equips del
M.B.C.N. i per la seva
part posara a disposi-
ció del museu, els seus
departaments universi-
taris.

La idea es que la
universitat participi en
Ia formació d'un patro-
nat anomenat "Jardí
Botanic de Sóller" o al-
tres entitats que es de-
rivin, i que desenvolupi,
en el marc de Saler tot
tipus de projectes d'in-
vestigacib ensenya-
ment, divulgació, as-
sessorament tècnic
etc., que correspongui
a l'àmbit cultural i pe-
dagògic del museu
del jardí botanic.

Un professor
pal museu

La universitat auto-
ritzarà a un professor
per col.laborar amb el
Museu de Ciències
Naturels de Sóller a
compte de l'horari lec-
tiu, en concret d'estudi
i d'investigació, no de
docència.

Amb la firma
d'aquest document, el
museu de ciències té el
suport i collaboració de
Ia universitat. •

Intercanvis

Ahir dijous ja va arribar a Saler
el grup Chiengrai Folk de Thailim-
dia per a participar a la X Mostra
Internacional Folklórica que co-
mençarà demà vespre a les 21'30
h. a la Plaça de la Constitució amb
l'actuació d'aquest grup més els
que arribaran dissabte: Grup Popu-
lar Folklòric Farn de Rússia, air-
soy Folk Dances Group de Tur-
quia, Grup de Jota Virgen de la Pe-
ña de Calatayud (Aragó), Agru-
pació Folklòrica Els Millars de Cas-
telló de la Plana, Revetla d'Alge-
bell de Muro, Estol de Tramuntana
del Port de Sóller i Aires Sollerics
de Sóller.

Mercadet

Cal també destacar que els in-
tercanvis de música i ball es cele-
braran enguany al cadafal de la
Plaça a les 10 h. del mati els dies
15,16,18i19.

Diumenge a vespre, a les 2230
h., tendre Hoc l'actuació dels grups
folklòrics al Port de Saler, als apar-
caments de darrera l'Església, i du-
rant la setmana els grups passaran
per diversos escenaris de Mallorca:
el dimecres a Fornalutx, el dijous a
Palma, el divendres a Deià i para-
lel.lament a Alcúdia, Porto Cristo,

e±St

Demà comença la X edició de la
Mostra Internacional Folkleorica

Sant LLoreng, Muro i Porreres. (Per
a més informació Actes Culturels,
pag.2)

El diumenge dia 15 i el dissabte
dia 21 tendran Hoc a Plaça els tra-
dicionals mercadets on es podran

adquirir objectes tipics dels llocs
d'on vénen els grups.

Els 300 músics i balladors que
participaran a la Mostra estaran
allotjats a l'Institut de FP Joan Miró.
Les tasques d'acondicionament
d'aquell edifici començaren fa unes
setmanes i hi han participat un cen-
tenar de voluntaris.

Despús-ahir dimecres, a darrera hora del cap-
vespre, va quedar concretat el sise fitxatge del
Sóller per a la propera temporada. Toni Sánchez
torna a la disciplina sollerica després de la seva
bona temporada en el Santa Ponça. Amb el solle-
ric, son sis el fitxatges i el capítol d'incorporacions
queda pràcticament tancat. Els Juanjo, Cladera,
Aljama, Tuduri, Navarrete i Sánchez, venen a re-
forçar notablement a un equip que conserva la
base de l'any passat, i a la vegada es configura
un conjunt predestinat a oferir capvespre de goig
futbolistic a una afició desitjosa de satisfaccions,
després de uns anys de patiments i nul especta-
de. La plantilla al complet, serà presentada a l'afi-
ció el divendres, 27 en l'habitua] acte a Can Maiol.
Aiximateix, a l'interior s'ofereixen les primeres im-
pressions de Cladera, Aljama, Tudurí i Navarrete.

T.O.



-Avui

de juliol del 1990.
Divendres

Avui divendres dia 13 de
juliol, St. Anaclet.

Demà dissabte dia 14 St.
Bonaventura.

Diumenge, 	 Sant 	Ignasi
d'Acevedo, 	 protector 	 dels
mariners.

Costumari

Divendres Sant Anaclet, va
ésser Papa i morí màrtir,

Dissabte Sant Bonaventura,
se l'invoca perquè protegegi els
infants, quan estan malalts, i
perquè els allunyi de males
companyies i els meni vers el
cami de la virtud i del bé. Els
navegants Ii demanven bona
guia i bona ventura per la mar.

Els adobadors, saludadors i
gents que guarien sense ésser
metges, dits popularment
curanderos, tenien per advocat
Sant Bonaventura, el qual,
segons el seu dir també era
adobador,

13 El Temps
Estació de Sa Vinyassa

Pel juliol,
ni dona, ni col,
ni porc ni sol

TEMPERATURES
Mexima 31'2° dia 9
Minima 14'0° dia 12

El refranyer popular en aquest cas té molta raó, pel
Juliol un no sop'o on s'ha de posar, perquè hi ha molts
pocs llocs on hi fassi bon estar.

Encara que aquestes mes de juliol de moment no es
extremadament calorós, no hem registrat cap dia tempe-
ratures extremes si que ha fet calor; en canvi les nits són
bastant agradables, fins i tot qualque dia de bon mati fa
frescor.

Aixi id6 ens podríem conformar que tot l'estiu fos
com fins ara, calor de dia i frescor a la nit.

Però me tem que qualque dis ens arribarà el fastigós
vent calent de Xaloc que a les hores si que es fa inso-
portable.

Serveis

Ajuntarnent de &Jet 	 630200A
Ofiana Munocipat del Pod 	 63(
Ajuntament de Fornalutx 	 (331
Ajuntament de Nil 	 63Ç
Jutiat de Seller 	
Notana 	 632
Rectona 	 630

Policia Munbpal 	 630
Poia Municpal-Urgéncies 633
GuardiaCivil 	 630
Bombers 	 632

Unitat Santana 	 633
Creu Roja 	
MettedeGua (Amos) 633

Mercat 	 E(311
Esconcada 	 633f
Cementin 	 631,
Residencia-Hospici 	 630
Depurate 	 6301
Corms   631 -
•El Gas', sa 	 630
Semi Funeral 	 6301
"El Gas" s.a. (averias) 	 630
'El Gas's a. (Urgêncies) 	 631
Locutai Biniarak 	 630(
Obres de Pon 	 E33316

A.S.C.P. (C,a'n Deice) 	 6324
Circulo Sollerense 	 6312
La Unión*Sa Botigueta 	 6301
Defensom Solierense 	 631

Ferrocaffil de Settler 	 6301
DeBarcos Azules" 	 6301
Cia"Trarnontana" 	 632C
Parada Taxis-Es Port 	 6313
Paracia Taxis-Stier 	 6305
Parada Taxis-Sa Tone 	 6313
Autocars Llompart 	 2021
Autocars Sdler 	 632E
Autocars Repic 	 633f

TRENS

Peina-Sider:08 ,00 - 10,40- 13,00 -
15,15 - 19,45
Sóller-Palms:06,45 - 09,15 - 11,50 -
14,10 - 18,30.

TRAMVIES

Sólier-Poit05,55 -05,55-07,00-8,00-
*09,00-10,00-11,00-'12,00-
13,00-14,00-15A-
16,00-17,00-17,55-19,00-20,00-
*20,45
(21,00DiumengesiFestius).
Pon-Sider06,20 -07,30-06,25-09,3D
- 10,30-11,30- 12, 33 -1 3,25 - 14,30
- 15,33-16,33--17,33-18,33-19,33-
20,20-21,10
(21,20 Diumenges Festius).
AVIS: Els tramviesmarcats ambun •
artacen ant lasanibadesy satides dels
trens.

AUTOCARS

(Del'1 d'abrila130 de setembre)

Paina-Vakkartossa-Dsii-
Port de Sider:07 ,30- 10, - 12,00
16,15-19,X
Port deSólisr-Daiii-
Valldantosta-Palintr
07,32 - 09,33 -- 14,30 - 16, - 18,00.
Deii-PondsSeller013, 15 - 10,45 -
12,45 - 17,00 20,15
D -Valdeniossi-Paknake,00 - 10,00
- 15,C0 - 16,30 - 18,30

Saar-Port dePollenp:09,00.
Portde Seller-Port de Po/ems:09,30.
Port de Falange -Serer 16,00.

BARQUES

Port& Saler-Sa Calobra:
10, - 15,00
&Cabbie-Fonda Soler:
12, - 16,45

FARMACIA DE
GUARDIA

A (Ajuntament (Polioa Municipal) vos
indicaran la tarmacia a
la qua' vos podeu dirigir

WNU
VIENPCH

63 34 56
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primitiva

Sorteig d'ahir dijous,
dia 12 de juliol

8	 24 	 25
36	 39	 42
-Comp. 3-

k o it.c.e.ONCE 	 .

Dijous,12-juliol 	 01.193

Dimecres,11-juliol 	 44.449

Dimarts,10-juliol 	 36.808

Dilluns, 9 - juliol 	 89.443
Divendres, 6, juliol

73.590 (Serie 162)

PREUS
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:

4.000Pts.
Estranger: 6.500 Pts.

Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a 22 hores

Diumenges i festius:
matins de 8 a 14 hores.

CARTELLERA CINEMATOGRAFICA
"Tiempos de gloria"

Y
"Los rescatadores"

ACTES DE LA SETMANA

./ CONCERT de pianistes japonesos. Avui vespre a les 22 hs. a
Can Dulce.

▪ PROJECCIO de diapositives de "Excursió botànica a Córdova,
Sierra Nevada i Cabo de Gata". Demà dissabte a les 19 hs., al
Camp den Prohom.
TEATRE a càrrec del grup "S'aigua dolça". Representaran l'Obra
"Cadascú per ell i Nu per tots" de Miguel Barrera. Plaça de For-
nalutx, dissabte a les 22hs.

• OBERTURA de la "X Mostra Internacional Folklórica", Demà dis-
sabte a les 21'30hs., a la plaça de Seiner.

I CONCERT de flauta i piano a càrrec de A. Nicolet i B. Canino. A
Pollença, dissabte a les 22 hs.

./ CONCERT a càrrec del guitarrista Michael Shefrin, al pati de La
Residencia de Deià. Diumenge dia 15, a les 1930hs. Entrada Iliu-
re.
CONCERT de la Capella Mallorquina al Torrent de Pareis. Diu-
menge dia 15 de juliol a les 17'30hs del capvespre.
PROCESSO de la Mare de Déu del Carme, diumenge vespre a
les 21'15hs. al Port de Sóller.
BALLADA de tots els grups de la Mostra al Port de Wier a
l'explanada de darrera l'església. Diumenge a les 22'30hs.

• BALLADA dels grups de Thailàndia i Calatayud, a la Plaça Consti-
tució. Dilluns dia 16 a les 21'30hs.

./ VERBENA animada pel grup "Estel d'Or" a la plaça. Dimarts a les
10 del vespre.

./ CONCERT a càrrec de "Pollença Festival Strings". Obres de
Vivaldi, Stamiz i Dvorak. A Pollença, dia 18 a les 22hs.

• BALLADA dels grups de Turquia, Castelló i U.S.A. a la plaça, i de
Calats8ud i Thailandia a Fornalutx. Dimecres a les 21'30hs.

PUNTS DE
VENDA

Sóller: Estanc de Plaça.
Can Godo.
Can Pere Lluc.
Can Calatayud.
Calabruix,
Can Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu

Botiga Ca na Marquès
L'horta: Comestibles Vidal.
Port: Quiosc Lorente.

Papelería Chachi.
Fornalutx: Can Corona.
Deià: Es Forn.
Palma: Quiosc del Born.

Estanc Plaça Fleming

NOTES DE SOCIEDAT

Josep Mora i Magdalena Canyel las
El passat dia 4 de juliol el matrimoni compost per Josep

Mora Bauçà i Magdalena Canyelles Magraner va celebrar,
junt amb familiars i amics, el seu 50 aniversari de matrimoni.
Per tal motiu diumenge passat es celebra a la Parroquia de
St. Bartomeu de Sóller una missa en acció de gracies.
Seguidament, junt amb els familiars, el matrimoni es despla-
ça al restaurant Brot de Taronger a dinar. L'horabaixa oferi-
ren a tots els seus coneguts un berenar a ca seva. Enhora-
bona i per molts d'anys.

Marti Company exposa al
Casal de Cultura

Marti Company exposa les seves obres a la sala del Casal
de Cultura de Sóller. Des de dia 14 de juliol fins dia primer
d'agost estarà obert de les onze a la una del mati i els horabai-
xes de les cinc fins a les set. Marti Company treballa amb
aquarel.les i olis, i els temes tractats són principalment bode-
gons. La inauguració sera demà dissabte a les vuit del cap-
vespre.

SI al Referendum Urbanístic
Resulta insòlit que una entitat de caracter privat

organitzi una consulta popular sobre un tema de tan-
ta trascendencia com es l'Urbanisme. Sembla més
lògic, en canvi, que aquestes iniciatives es deixin en
mans de les institucions públiques, que són les que
tenen la responsabilitat d'aquestes questions.

Pere) també es cert que els grups politics i de
pressió que ostenten el poder solen ser bastant reti-
cents a l'hora de consultar l'opinió dels ciutadans en
determinats temes, perquè el resultat que se n'ob-
tengui pot posar en entredit la seva política. Com a
norma general, aquests grups consideren que ja n'hi
ha prou amb una consulta electoral cada quatre
anys.

Dins aquest context, i sempre tenint en compte
que el resultat de la votació tendre un caracter pu-
rament orientatiu, pot ser interessant la celebració
del Referéndum que ha convocat la Coordinadora de
Joves Cristians sobre el creixent grau d'urbanització
que sofreix el nostre municipi. Ben entès, però, que
cap partit politic podrà utilitzar lícitament els resul-
tats d'aquest Referendum per justificar la seva políti-
ca a favor o en contra de l'expansió urbanística.

Basta d'especulació urbanística!

El PSM, com a opció política, es veu en l'obligació
d'impulsar la participació en aquest plebiscit i en
qualsevol altra, perquè el dret de vot es un dels pilars
de la democracia en la que nosaltres creim.

Pere) també tenim l'obligació de fer campanya en
favor del SI a la pregunta, perquè entenem que el ni-
veil d'urbanització atès al nostre municipi es exces-
siu i que el grau de destrucció paisatgística i ecológi-
ca que produeix aquesta urbanització es irrecupera-
ble i irreversible.

Des de que s'escampà la notícia de la construc-
ció del túnel, la demanda de sól urbà s'ha disparat.
Els projectes de construcció de nous edificis i la proli-
feració de vivendes adosades venen a sumar-se ca-
da dia als coneguts Port Esportiu i Camp de Golf,
sense comptar amb altres projectes que encara no
han sortit a la Ilum. I la majoria de promotors d'aques-
tes empreses no tenen altre interès que les gar-tar-i-
des fàcils, rapides i substancioses, sense importar-lis
ni poc ni gens el mal que puguin ferai nostre entorn.

Es ben hora que els sollerics diguem: "Basta
d'especulació!" I es ben hora també que obriguem
un ample debat sobre el model urbanístic que volem
desenvolupar al nostre municipi. Un model que ser-
veixi de fonament per a la revisió del Pla d'Ordenació
Urbanística amb criteris restrictius, que tengui com a
base de partida el futur Catàleg d'Espais Naturals i
la denominació de LlocHistóric.

Agrupació Local del PSM



De bauxa a Es Fogueró
del Port d'Alcúdia

J.S.

La segona excursió de
visita a Sa Vall den March
es celebre amb tota norma-
litat d'acord amb el pro-
grama inicial, i amb el ma-
teix exit de participació que
l'anterior.

El passat dijous, dia 12
de juliol, l'Associació orga

-nitzà una sortida a la sala
de festes Es Foguer6 del
Port d'Alcúdia. Un nombrós
grup visite la sala, convi-
dats per la direcció del lo-
cal, que els fé un preu molt
especial.

Quota extraordinà ria

Per altra banda, este a
disposició dels socis de
l'entitat el pagament de la
quota extraordinária de
1.000 pessetes que s'acor-
de implantar a la Junta Ge-
neral de socis celebrada el

passat mes de febrer, la
recaptació de la qual sere
destinada a obres de l'edi-
fici social.

Projecció de filmines

Pel dijous dia 19, es farà
una projecció de diapositi-
ves del darrer viatge que es
va fer a Austria. Sere a les
cinc de la tarda, j podran
assistir tots els que tenguin
ganes de veure i contem-
plar paisatges bellíssims
d'aquest país llunyà.

Llibres i obsequis

Tots els associats que
dijous dia 5 foren a Can
Cremat, pogueren ser pre-
sents a la presentació de
Hibres de l'Editorial Labor.
Després de l'acte, tots els
assistents, encara que no
haguessin adquirit cap Ili-
bre reberen un obsequi de
regal.

I COLLOQUI
INTERNACIONAL

DE CONSTRUCCIO
DE PEDRA EN SEC

Durant la reunió es va fer el plantejament del propercurs escolar

ESCOLA
DE

TENNIS
ES DONEN CLASSES

DE TENNIS PER A
PRINCIPIANTS i
NIVELL MITJA.

TOTES LES EDATS.
Informació ) A BESTARD
Inscripció 	 SPORT

C/. Jeroni [stades N. 4 - Tfno. 63.37.61.
SOLLER

AJUNTAMENT DE SOLLER
POLICIA LOCAL

La Policia informa dels horaris de tancament al trein-
sit de la Pl. Constitució amb motiu de la "MOSTRA
INTERNACIONAL FOLKLORICA"

DISSABTE 	 día 14a les 14h.
DILLUNS 	 dia 16ales18h.
DIMARTS 	 dia 1 7ales19h.
DIMECRES 	 dia 18ales 18h.
DIVENDRES 	 dia 20 a les 18h.
DISSABTE 	 dia 21 a les 14h.

Els dies 14 i 21 a partir de les 23,30 el sentit de
la circulació dels Camins des Murtarei i Figuera, serei
de Sòller al Port, amb direcció única.

PASEO
PLAYA DE SOLLER

)

EDIFICIO
DELTA

VENTA últimas viviendas de:
*2 y 3 dormitorios.
* 2 baños.
*Doble acristalamiento.
* Ascensor,
*Unea telefónica.
* Antena parabólica y Fm.
*Terrazas vista directa al mar.

INFORMACION

La misma finca. Tfno. 63.38.23.
Pedro SUAU, C/. Cetre 63.07.99.
AX. 63.29.11.
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Tercera Edat Amb la participació de sollerics i mallorquins  

Es celebrà el Primer Congrès Internacional de
Construcció de Pedra en sec

M.I.
Durant el dies 6, 7 i 8 de ju-

liol es reuniren a Barcelona per-
sones interessades i estudioses
del tema de la construcció de
pedra en sec. Fou un congrès
internacional on hi participaren
paisos com França, Italia i Gré-
cia.

Mallorca fou representada
per nombrosos participants i es
Ilegiren tres ponències de
mallorquins que havien tractat
el tema: M. Antonia Carbone-
ro, Mique! Grimait i l'arquitecte
de Biniaraix, Antoni Alomar.

Participants sollerics
j .

A mes de l'arquitecte Alo-
mar, altres tres sollerics es
desplaçaren, també, a la Uni-
versitat Politécnica de Catalun
ya, per ser partícips en el con-
grès: Antoni Reines, director
de l'Escola de Margers, Grego-
ri Puigserver, assessor tècnic
de l'escola, i Magdalena Pa-

J. Casasnovas

Dimecres passat, dia 11
es reuniren a Sóller els coor-
dinadors de l'esport escolar i
els representants de les fede-
racions esportives de la nos-
tra comarca.

A la reunió, realitzada a la
finca de Ca n'Ahir durant tot
el mati, hi assistí el Director
General d'Esports, Mique!
Angel Borres i MarceLli Got
Ramis, Cap d'Esports Esco-
lars del Govern Balear.

Esport escolar .

Durant el transcurs de la
reunió es tracte el final
d'aquest curs 1.989-90, però
el tema a tractar, en previsió a
Ia propera temporada fou
el plantejament i bases
que regiran el proper curs
1.990-91 en el tema de deport
escolar.

lou, estudiant universitària que
en la seva carrera presentà un
treball-estudi sobre el Barranc
de Sóller.

Aquests representants nos-

Cultura

Teatre a la
Plaça de
Fomalutx

M.I.

Dissabte que ve la
companyia de teatre
"S'aigua dolça" es des-
plaçarà fins a Fornalutx
per actuar a la plaça del
poble.

L'obra que represen-
taran serà la titulada "Ca-
dascú per ells i Déu per a
tots" de l'autor teatral Mi-
guel Barrera i Duran.

Fornalutx, a instàncies
de l'ajuntment i tal com ja
sol.licità l'estiu passat, es
un dels municipis que
participa del circuit de
teatre que organitza cada
temporada la Conselleria
de Cultura del Govern Ba-
lear. Així, dissabte que ve
a les 22hs. del vespre hi
heure funció teatral a la
plaça de Fornalutx.

tros, mostraren el fulletó "Reha-
billtació Antics Camins de
Mallorca" que FODESMA edità.
L'exit d'aquest document im-
près fou tal que, es va haver de
fer una reedició a la mateixa
universitat, per oferir-ne als as-
sistents que en sol.licitaven.

Defensa del patrimoni

A rel d'aquest congres nei-

Redocció

Segons informava El Día 16
aquesta setmana, l'Ajuntament
de Sóller aprove il.legalment un
nou projecte de la urbanització
Costa Brava de Muleta.

El fet es que la promotora,
Platja Nord SA, modificà, amb
posterioritat el setembre del 89,
un projecte d'apartaments turfs-
tics, per a realitzar, en Hoc seu,
vivendes unifamiliars. Aques-
ta modificació suposà alguns
canvis:

-supresió de dos vials
públics, un d'ells una escala
pública ben de vora l'hotel

xert una entitat nova amb un
objectiu principal: defensar el
monuments de pedra seca que
formen part del patrimoni cultu-
ral dels pobles.

Es faran propers congres-
sos que s'organitzaran a dife-
rents indrets. Es preveuen que
seran cada dos anys, i prime-
rament una comissió organitza-
dora decidirà on es realitzarà el
pròxim.

Mar-Bell, propietat del batle An-
toni Arbona.

-i la reparcellació de so-
lars en la zona afectada.

Per aprovar l'esmentada re-
parcel.lació l'Ajuntament, tal
com diu el periòdic, es base en
articles inexistents de la Llei de
Gestió Urbanística.

El mateix diari, i aquesta
mateixa setmana, ampliava el
tema i en manifestacions direc-
tes del batle aquest deia que el
responsable de la pressumpta
il.legalitat es el secretari Ma-
nuel Pérez Ramos, puix en el
moment d'aprovar-se la repar-
cel.lació ell era el responsable
dels serveis tècnics.

Esport Escolar

El Director General d'Esports
es desplaçà a Sóller

El batte dóna la culpa al Secretad

L'Ajuntament de Sóller '
aprovà il.legalment la
urbanització de Muleta




