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La disjuntiva per part de Telefônica pareix clara: 0 pals, o no hi ha
teléfons.

Protestes al Port per la
instal.lació de pals

telefònics
J.C.

La installació de pals
de teléfons, ja torna ésser
motiu de polémica a la
nostra vall.

Tal com ja denuncia-
rem una altra vegada,
aquest cop els problemes
arriben desde les urbanit-
zacions Atalaya i Torre
Picada. La Telefònica ha
fet els forats per posar els
pals just damunt el Hoc on,
una vegada Ilestes aquas-
tes urbanitzacions, hi hau-
ra les aceres.

Els veins, indignats,
demanen per què es per-
met fer aquests clots, ja
que el dia de demà que tot
estigui I lest, els vianants
hauran de devallar de
l'acera per esquivar-los.

Discriminació

Per altra banda, un
dels promotors de les ur-
banitzacions afectades es
demana "per què a nosal-
tres l'Ajuntament ens obli-
ga a depositar una impor-
tant fiança per si acas no
deixam instal.lades les ca-
nalitzacions de tots els

serveis, i després arriba la
Telefónica i li deixen fer
aquesta endemesa sense
cap miraments i sense
permis".

Sense Ilicencia

Veu de Sóller ha pogut
saber que la Telefònica ha
sol.licitat la corresponent
llicencia d'obres, però
l'Ajuntament encara no
ha resolt res, a l'espera
de poder arribar a un
acord amb les parts impli-
cades.

També hem estat in-
formats que un propietari
de diferents solars ha in-
terposat devant la justícia
un contenciós contra la
companyia Telefònica,

0 pals, o res

L'empresa, en canvi,
sembla que no esta dispo-
sada a financiar les des-
peses de canalització dels
cables telefònics perquè
resulta excessivament car.
Tot sembla poder-se re-
sumir dient: "0 me deixau
posar els pals, o no
vos puc instal.lar el telé-
fon".

El públic espera espectacle i gols davant el Ferreries (G. Del*

El promotor ha d'invertir 40 milions a la conservació del Patrimoni 

Santa Caterina podria
ser restaurada amb

diner del túnel

La patronal de
construccib,
disconforme

amb la
burocricin
municipid

J.C.

D'acord amb aquesta Ilei,
correspondria a la concessio-
nària del túnel destinar 40 mi-
lions de pessetes a aquesta
finalitat. Si bé la Ilei del Patri-
moni afegeix que aquestes
quantitats hauran de ser in-
vertides "con preferencia en
la propia obra o en su inme-
diato entorno", deixa també a
una porta oberta als Ajunta-
ments per a que facin pro-
postes concretes.

La decissió d'invertir
aquests 40 milions a la res-
tauració del monestir de San-
ta Caterina, que haura de ser
ratificada pel Ple, s'ha adop-
tat després que els grups

municipals de l'oposició hagin
criticat en varies ocasions la
manca d'iniciatives de la mi-
noria governant UM-PP sobre
aquest tema. També han cri-
ticat que el Bathe mai ha vol-
gut negociar aquest tema
amb Antoni Cuart. L'any
1989, el PSM va fer una mo-
del en la qual sol.licitava l'es-
tabliment de negociacions

, antra l'Ajuntament i el promo-
tor del túnel per tal d'arribar a
un acord en la forma d'invertir
els doblers. En aquell mo-
ment, la proposta fou rebut-
jada, però de Ilavors ença
tampoc s'ha tractat aquest
tema amb el promotor.

A 	principis
d'aquesta 	 setrnana,
ekdirigents Pal
c*S ',„.:patronitt
c000.00cció 	 sol.licita-
ren unit .entrevista amb
ei Batte, Antoni Artoo-
na, per tal de ferli arri-
bar certes quelmits re-
lacionades ambla se-
va activitat professio-
nal.

A l'entrevista, la
patronal manifesta la
seva protesta per la
lentitud 400 s'observa
en la trap*** de les
llicencies • 'municipals
d'obres

,geepecialmerik#10i.
Iles obres de poca im-
portancia. No compren
Ia patron* com es
possible  -"qua la con-
cessi6 d'una
per enrabiar una cuina
o eliminar goteres pot
torbar-se quatre o cinc
MEWS.

En el transcurs de
Ia reunió es segui
tramitació de vans
pa/Sits ratila per
d'aclarir a quin mo-
ment quedava aturat
1'004ent i on es
perdia mes temps.

A la Comissió de Govern celebrada
el passat dia 15 de gener, el Consistori
acorda sol.licitar del Ministeri d'Obres
Públiques que el percentatge legal que
l'empresa adjudicataria de la construc-

ció del túnel ha d'invertir en obres de
conservació del Patrimoni Històric, si-
gui invertit integrament a Sóller i desti-
nat a la restauració de l'oratori de San-
ta Caterina del Port.

Aquesta sol.licitud es fo-
namenta en allò que disposa
Ia Llei del Patrimoni História
Segons aquesta I lei, qualse-
vol obra pública de pressu-
post superior als 100 milions
de pessetes que s'hagi de
construir i explotar per parti-
culars, té l'obligació d'inclou-
re una partida equivalent a /'u
per cent del pressupost
d'execució per a la financia-
ció de treballs de conservació
o enriquiment del Patrimoni
Històric, o al foment de la
creativitat artística.

L'energia elèctrica fou la causa de la paralització

Les obres de perforació
recomençaran la setmana que ve

J.C.

"Les obres del túnel es tornaran a posar
en marxa la setmana que ve". Aquesta
afirmació la va fer el director de les obres
quan Veu de Sóller li demana els motius de
la llarga aturada de les obres.

Segons aquestes manifestacions, rea-
firmades pel director de la campanya de la
venda d'accions, Francesc Tous, l'atura-
da es va produir per motius tècnics rela-
cionats amb el subministrament d'energia
elèctrica i afegí que el nou grup electrogen
de la boca sud, a la vessant de Palma, ja
estava instal.lat. A la banda nord, les obres
per a la dotació d'energia elèctrica queda-
ran I lestes a finals d'aquesta setmana o a
principis de la propera. Tan bon punt s'ha-

gi solucionat aquest problema tècnic, es
podran recomençar les tasques de perfo-
ració.

Grup financer angles

Francesc Tous a més d'assegurar que
l'aturada no havia estat causada per mo-
tius econâmics ni per culpa de les esllavis-
sades d'argila a l'interior del túnel, va apro-
fitar per informar a la nostra redacció de la
propera firma del contracte d'adquisició
d'un bon paquet d'accions per part d'un
important grup financer angles. "Les ope-
racions financeres s'estan gestant en
aquests moments —ens digué— i dins la
setmana que ve el contracte ja sera efec-
tiu".

Inspeccie Immediate

En un altre moment
I després d'oterir lase-
va col.laboració, els
representafits de k
patio* solscitaren_
que 01 zelador
pal reatittits una ins-
pecció iMMediata‘ a fee
obres pates t
l'informe corresponent,
per tat d'accelerar el
proof* de tramitació
de la NiCilincia

Veu de S011er
f;orelo Núm. 884 75 Ptes. Setmanari Independent d'Informació Comarcal

Comunicacions Túnel

Important positiu dins Alcúdia i diumenge el Ferreries 

Increible, però cert:
El Sóller marca un gol a fora camp
Ni els més Després de mes de dos mesos, el Sóller

va marcar fora de casa. Un espectacular diana de Jesús Bru-
gos als quatre minuts, va representar, al final, un positiu d'or.
Va haver d'ésser un defensa qui rompés el malefici. Els nostros
davanters no fan ungol ni a  l'Arc de Sant Martí (Arco Iris).

L'equip blau-grana del Ferreries, juga a Can Majal a les tres i
mitja. Un encontre realment compromès per  a un Sóller que ha
de sortir a guanyar i ben decidit. La meta dels 21 punts ha
d'ésser assolida al final de la jornada. Podria reaparèixer Xiu, en
un dels comptats canvis que probablement faci Nico. Arbitrara
Caballero Alvarez, unaniment considerat  com un dels millors re-
ferees de la categoria.

Urbanisme



EL TEMPS
Estació Sa Vinyassa

Situació
de

Uevant

Joan Puigserver

PLUGES

2'3 litres dia 19
7,0 ligres dia 20
4'5 litres dia 22
7 1 5 litres dia 23

TEMPERATURES

Máxima 13,6 dia 19
Minima 3'0 dia 22

El fenômen més destacable fins avui del mes de Gener
és l'elevada humitat que hem patit, i seguim patint.

Tres són els factors que han provocat aquest alt grau
de humitat; en primer Hoc, la manca de sol, fins ara quasi
tots els dies han estat ennuvolats i  això fa que la humitat
durant el dia es mantengui alta, el segon factor és que ca-
da dia plou un poc i això fa que als carrers i per tot arreu
no arribi a eixugar i la tercera causa és el vent de Llevant.

Aquesta setmana estam patint quna situació típica de
Llevant amb pluges intermitents encara que poc abundo-
ses. Aquest vent és molt humit perquè té un recorregut
molt Ilarg per damunt la mar i ens arriba molt carregat.

Sembla que durant aquests dies seguirá aquesta si-
tuació amb qualque pluja i sobre tot ambient molt humit.

Tercera Edat

Una missa pels associats difunts
l'any 90

-Avui

25 de gener
de11991

Avui, divendres, la Conver-
sació de Sant Pau.
Demà, dissabte, dia 26, San-
ta Paula.
Diumenge, dia 27, Sant Mer,
amansidor de dracs.

Costumari
Diuen que els qui neixen el dia

d'avui tenen el do de guarir mal
de queaal untant amb saliva les
paces afectades.

Es aeu que au el temps s'atu-
ra un moment i dubta si seguir
avançant o si recular. No es té
record que mai hagi reculat, però
molts de nosattres ho veuriem amb
molts bon ulls. Probablemente mol-
ta gent rectificaria decissions gas-
ses amb precipitació o que han
donat un resuttat distint al desitiat.
Fins i tot podriern evitar l'inici de la
guena del Gott

Sant Pau yentas,
tams, guerres plors.
Sant Pau nevat,
any de fam assegurat

Veu de Sóller
C/Lluna, 53, baixos. Tel. 63 34 56. CIF. E07431 166
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Residencia-l-lospici 	 630M
Depurad= 	 630842
COITOUS 	 631191
'El Gas', sa 	 620128
Semi Funeral 	 620935

Gas'' s.a. (rwerias) 	 633198
'S Gas' s.a (Urgándes) 	 631108
Locutori 13iniaraá 	 630017
Obres de Pcd 	 633316/69
A.S.C.P. (Ca'n Ctice) 	 E32421
Drab Sollarense 	 631206
La Urtiád SaBotigueta' 	 630162
DeferisoraSolerense 	 621556
Farccaml de Sae( 	 630130
CiaTarcos Aides' 	 €20170
CieTrarncdtana• 	 632061
Parads Tads-Es Port 	 621384
Parada Tats-Sókf 	 E30571
Parada TaSa TOM3 	 I221379
Autocars Limped 	 232125
Adams Sdler 	 E22821
Autocars Repc 	 630567

TRENS

Palma-Wier
08,00 - 10,40 - 13,00 - 15,15- 1945,
Seller-Palma: 06,45 - 09,15- 11,50- 14,10
- 18,30.

TRAMVIES

S011er-Port 05,55 - 05,55 - 07,00-8,0°-

09,00 - 10,00- f1,56-" 	 13,56-

14,5614,00 -15,00 -16,00-17,00 -17,55 -
19,00 - 20,00 - *20,45. (21,00 Diumenges
Festos
Port-SAMr. 06,19- 07,30 - 08,25 -09,30-
'10,30 - 1L30 - 12,30	 - 14,3°-
15,30 - 16,30 - 17,30 - 18,30-19,30 -
20,20 - 21,10(2120 Diumenges i Festius).
AVIS: Els tramvies marcatsambun*
anllaçen amb lasarribadesysortides dels
trens.

AUTOCARS
(De 1'1 d'ectubres131 de Març)

Palma-Valldemossa-Oeia-Port de Seller
07,30(*) -10,00 -12,00(*) -15,00 -
19,00
Valldemossa-Oeil-Pon de Seller:8(*) -

10,30 - 12,30(*) - 15,30 - 19,313
Deii-Port de Wier 08,15(*) - 10,45 -
12,45(") - 15,45 - 19,45
Pon de Seller-Deti -Valldemossa-Palma:
07,30 -09,30r)-14,30 -16,00(*)-
17,30.
Deli-Validemona-Palma: 08,00 - 10,00r)
- 15,00 - 16,30(*) - 18,00
Seller-Port de Pollença: Q9,00
Pon de Seller-Port de Pollença: 09,30.
Posi de Pollença-S6Ser 16,00.

BARQUES

Port de Sóller-Sa Ultra: 10,56- 15,00.
Sa Calobra-Port de Stiller 12,00 - 16,45.

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntarnent(Policia Municipal)
vos indicaran la farmacia aia
qual vos podeu dirigir.
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Sorteig d'ahir dijous,
dia 24 de Gener

6	 7	 11
33	 35	 44
-Comp. 41-

L  Ihiligeb
Dijous,24Gener 	 06.590
Dimecres,23 Goner 	 87.619
Dimarts, 2/ Goner 	 16.118
Dilluns,21 Goner 	 71.459

Divendres,18 Goner
44.663

El proper diumenge dia 27
d'aquest mes de gener, a la
Parroquia de St. Bartomeu de
Sóller es celebrarà una missa
ofenda per l'ànima dels asso-
ciats que varen morir dumat
l'any 1990.

Serà la missa de les dotze
del migdia, i hi estan convidats
tots els familiars, associats i
amistats.

Pellicula: El passat dijous
s'havia de projectar una pel. lícu

la, però per motius aliens a la
nostra voluntat no es pogué
passar.

El proper dimarts, idb, dia
29, a les quatre i mitja del cap-
vespre al local de l'associació
de la Tercera Eclat es projectarà
dita pel.lícula. Es tracta de "El
último Cuplé" de la qual l'artista
principal és Santa Montiel. Es
"La Caixa de Pensions" que ofe-
reix el film.

En acabar hi haurà berenar
per a tots.

Registre civil
Del 1 de Novembre al 20 de Gener

Sóller
- Naixements-

-BARTOMEU Alberti Zanoguera, fill de Bartomeu i Ma. del Pilar (8.11.90)
- MARIA DEL MAR Serra Franco, filla de Bartomeu i Ma. Teresa (21.11.90).
-ANDREU Borrás Garcia, fill de Sebastià i Ma. Isabel (19.11.90).
-AINA MARIA Llabrés Garau, filla d'Esteva i Aina Maria (25.11.90.
- MARGALIDA Llabrés Garau, f la d'Esteva i Aina Maria (25.11.90).
-MARTA Quirós Marroig, filla de Manuel i Isabel (23.11.90).
- JAUME Joy Calafat, fill Joaquim i Isabel Ma. (5.12.90).
- JOAN Oliver Val ladares, fill de Andreu i Joana (10.12.90).
- JOSEP Morey Cortés, fill de Gabriel -Julià i Ma. Francisca (9.12.90).
- JOSEP Lillo Bibiloni, fill de Josep i Paula (12.12.90).
- MARC Mascaró Mora, fill Josep i Mercó (31.12.90).
- MARGARITA Palou Salvá, filia de Pere-Angel i Llucia (2.1.91).
- SEBASTIA Soler Trias, fill de Gabriel i Francisca (8.1.91).
-SAMUEL Ferrer Alcover, fill de Guillem i Leonor (5.1.91).
-JAUME Lliteras Morel I, fill d'Antoni -Xavier i Catalina Ma. (4.1.91).
- MIREIA Escalas Maiol, filla de Joan i Margalida-Francisca (30.11.90).
- CRISTINA Martinez Reus, filla d'Antoni i Joana (19.1.91).

-Matrimonis-
-MATEU Garcia Cano amb MARGALIDA Roig Maio! (3.11.90).

- JOAN Far López amb PILAR Morenil la Coll (3.11.91).
-GABRIEL Buiosa Bisbal amb SOLEDAD Lillo Carrillo (4.11.90).
- JOAN Reinés Durán amb FLORENTINA Torrens Moragues (10.11.90).
-BALTASAR-JOAN Martinez Alfas amb LIDIA Vicens Pérez (17.11.90).
-ANTON! Darder Caballero amb JOANA Ma. Piza Garau (17.11.90).
- JAUME Serra Arbona amb BARBARA Mora Garau (24.11.90).
- ANTONI Ensenyat Garcia amb MARIA-ISABEL Jorquera Vidal (25.11.90).
- PERE Martínez Martinez amb Ma. SUSANA Cifre Lladó (1.12.90).
- ANTON! Frau Cifuentes amb Ma. DEL CARME Puigr6s Acosta (8.12.90).
- ONOFRE Bisbal Busquets amb ANGELS Magán Motalbán (11.12.90).
- BARTOMEU Castanyer Beltrán amb CECILIA Socias Pardo (15.12.90).
- JOSEP-ANTONI Coll Ensenyat amb JOSEPA Galindo Marquet (15.12.90).
- PERE Penyas Palou amb Ma. FRANCISCA Reinés Reinaldo (22.12.90).

-Defunción-
- AntOniaJOFRE PONS, moríais 80 anys (1.11.90).
- Antoni BAUZA BERNAT, morí als 78 anys (1.11.90).
-Catalina ARBONA SAMPOL,  moríais 82 anys (5.11.90).
- Antònia COLL ARBONA, moríais 88 anys (14.11.90).
-Catalina GARAU ALBERTI, morí als 75 anys (17.11.90).
- Rafel ANDREU MUNOZ, moríais 82 anys (21.11.90).
- Gaspar NADAL RAMON, morí als 59 anys (26.11.90).
- Pilar CALONGE GIL, morí als 89 anys (26.11.90).
- Pere REUS FERRER, morí als 74 anys (3.12.90).
- Catalina CALAFAT MERCAT,  moríais 97 anys (4.12.90).
- Josep LOPEZ ANGEL, morí als 65 anys (11.12.90).
- Antònia MAS GUAL, modals 74 anys (12.12.90).
-Antoni ALONSO PALAZON, moríais 91 anys (1.1.91).
- Catalina AMENGUAL SANTOS, morí als 71 anys (24.12.90).
-Francesc-Xavier MUNOZ BERNAT, morí als 18 anys (5.1.91).
-Joana MORANTA ARBONA, morfals 66 anys (15.1.91).

Deià
- Naixements-

- Joan-Miquel SUNDIN COLL, fill de Karl-Johan i Leonor-Lourdes (13.11.90).
- Joan CAFIELLAS RULLAN, fill de Nofre i Catalina (26.11.90).
- Ma. de Lluc SALAS VICENS, fill de Francesc-Xavier i Catalina (12.12.90).

- Matri monis-
-CARLOS Hernandez Serrano amb Ma. GRACIELA Rodrígez Pagani (20.12.90).
- FRANCESC Arbona Puig amb CATALINA Estrany Benito (22.12.90).
-WILLIAM JOAN LLUIS MICHEL Schuler amb CATI Desclaux Moltó (4.1.91).

- Defunciens-
- Catalina VIVES COLL, morí l'onze de Gener (94 anys)

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

Horari de Misses (Hivern)
Octubre- Març

Dissabtes i Diumenges i
Tell. vigilies de testa testes

630602
St. Bartomeu-Sóller 630882 18,30 9, 12, 20
Es Convent SS.CC.
St. Felip

630497
630513

19
19,00

7,30, 10, 19(c)
10,30, 19

L'Hospital
Mones. L'Olivar

630777
631870

18,30(c)
17

Sa Capelleta 20
Biniaraix 630017 19 10
L'Hotta 631410 19,00 10,30
Port de Sóller 631503 19 12(c), 18
Fornalutx 631968 19 10,19
Deia 639172 9

ANUNCIS CLASSIFICATS
COMPRARIA pequeño

piso, estudio o altillo conver-
tible en vivienda. Pasar ofer-
tas por escrito al Apartado
10090 de Palma.

BANUS antiguitats, Res-
tauració compra i venda de
mobles i objectes antics. C/.
Rosa, 3. Telf.
63.28.73-63.10.67.

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica o
antiga. Pagam al comptat.

Antiguitats Antoni de Sa
Coma (Jeroni Bisbal). Carrer
del Vicari Pastor, 8. Teléfo-
nos 63.08.65 i 63.07.68.

SE COMPRAN Y RES-
TAURAN muebles y toda
clase de objetos antiguos.
Teléfonos: 63.05.74 y 45.61.04.

COMPRARIA terreno en
Sóller apto para edificar.
Tfno. 63.31.16. Horario de 7,30
hores a 12,30 hores y de 14
hores a 19 hores.

VENDO PEUGEOT 205
mat. PM-AG. Tfno.: 63,17.84.
Llamar noches.

COMPRO LEÑA proce-
dente de podas, talas y
arrancamientos. Preguntar
por Miguel. Tel. 63.22.38.

ES NECESSITA xòfer-
repartidor amb carnet de
segona. Tel. 65.06.51.

VENC cotxe Ford Fiesta

ALQUILO despachos.
Tres dependencias.

Aptos para cualquier
negocio. Plaza

Constitució.
Tfno. 46.48.20.

1.100C Matrícula PM-BB en
bon estat. Tfn. 63.06.85.

VENC moto YAMA-
HA-DT, 80. mat. PM-AH.
Preu 100.000 Ptes. Informes
Telf. 63.10.97.

ES NECESSITA depen-
denta i dona de neteja.
Informes Tel. 63.06.51.

SE VENDE motocicleta
G.A.C. sin estrenar. Precio
100.000 pts. Llamar a partir
de las 20 h. Tfno.: 63.17.35.

VENDO moto GILERA 125
K.K. Perfecto estado con
menos de 4.000 Kms. Precio
interesante. Tfno. 63.20.74.
Llamar noches.

BUSCO casa para alquilar
céntrica. Tfn. 63.12.06. (Gui-
llem Papa)

INTERESSA cámara video
BETA-MOVIE Auto-focus. A
canvi de HANDYCAM V-30
completament nova. Tfn.:
63.12.88. Hores oficines.

SE ALQUILA piso en el
Puerto de Sóller, bien situa-
do, grande. Teléfono 63.13.25.



VEU DEL LECTOR

La verdad no ofende
(Al presidente de la Tercera Edad de Sóller) 

Enguany els Cursets
d'Educació Vial

arribaran a totes les
escoles d'EGB i

preescolar. 

Els alumnes d'educació especial
s'incorporen als cursets d'Educació Vial

J.C.

La setmana anterior, la
Policia Local de Sóller inicià
els Cursets d'Educació
Vial a les escoles, que ja
es ve desenvolupant des de
fa tres anys.

Enguany, el curset ten-
dra com a novetat l'amplia-
ció dels cursos receptors,
que aniran des de primer de
parvulari, fins a vuitè d'EGB.
Per altra banda, després de
l'experiència pilot que es va
tenir l'any passat a Saba-
dell, aquest any a Sóller
l'educació vial s'impartirà
també a les aules d'educa-
ció especial. Encara que
aquest tipus d'educació as

més dificultosa, aquest curs
escolar i els següents es
desenvoluparan amb l'ajut
de personal especialitzat.

La teórica seguida de
Ia pràctica

Vist el grau d'acceptació
assolit els altres anys, en-
guany el desenvolupament
del curset es desarrollarà
amb un altre tipus de tàcti-
ca: l'alumne anirà fent la
primera classe teórica i, el
dia següent, passara a veu-
re en la practica aquells en-
senyaments teòrics apresos
el dia anterior, amb l'ajuda
dels diferents parcs mun-
tats especialment a tal afec-

te.
La participació dels

col.legis sollerics sera efec-
tiva al cent per cent, excep-
te un dels centres que, amb
tota probabilitat, sols parti-
ciparà a la segona fase.

La coordinació dels cur-
sos correrà a càrrec de la
Policia Local baix la direcció
del sergent Miguel Quet-
glas Morey. També es
comptarà amb la col.labora-
ció de la Creu Roja, Protec-
ció Civil, Capdalia Provincial
de Transit i Ajuntament de
Sóller.

Aquest any també es
celebrarà el campionat local
per elegir dos al.lots que
participaran al campionat
d'Espanya.

Succeïts

"Tironeros" a la nostra ciutat Una foganya es
prengué foc

J.C. 
El dissabte dematí fou requerida la

presència de la Policia Local i dels
bombers a Ses Set Cases, perquè
una foganya d'un domicili particular
s'havia incendiat a la seva part supe-
rior.

La Policia Local entrà a la casa i
taponà el tir de l'aire per tal d'ofegar
les flames. Els bombers de Sóller es
feren càrrec de la resta dels treballs
d'extinció, que haguessin pogut oca-
sionar una desgràcia.

Els tironeros s'han fat presents a la nostra ciutat
després de molts d'anys d'absència.

Tot va succeir al carrer de Sa LLuna el passat di-
marts, dia 22, quan una dona d'uns 65 anys passejava
per aquell indret devers les set del vespre, i uns joves
encaputxats ii prengueren amb un estirada la bossa
de ma que portava dins d'una senalla. Els delinquents
es posaren a córrer i se'n dugueren un botí d'uns mil
duros i els efectes personals de la senyora. La Policia
Local i la Guàrdia Civil reberen la denúncia i comença-
ren les gestions per aclarir la qüestió. A l'hora de tan-
car la redacció, desconeixem més details del fet.

driett eakver
SABATES. BOTES. ALBARQUES,

PORQUERES, ESPARDENYES, PANTUFLES
C/. Sa Lluna, núm. 74 	 Tel. 63.28.74

AJUNTAMENT DE SOLLER
ESTADISTICA

ANUNCIO
Con ocasión de la formación de los Censos de Población y Viviendas

de 1991 y de la renovación del Padrón Municipal de Habitantes de 1991,
por parte del Instituto Nacional de Estadística, se hace necesario la contra-
tación temporal de 8 Agentes Censales para la recogida de información
durante un mes.

Las personas interesadas pueden acudir a la Oficina Municipal de In-
formación para informarse de las bases a que debe aiustarse la contrata-
ción.

El término de presentación de instancias acompañado de "curriculum vi-
tae" finaliza el 29-1-1991, a las 13'30 horas.

Sóller, 23 de enero de 1991.

Veu de Soller
TEL.6334 56
CONTESTADOR

AUTOMATIC
ATENCIO PERSONAL

DE ¡8A 20 HORES
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Cómo te atreves a llamar
ovejas negras a esas perso-
nas mayores que por motivos
económicos o de otra índole
no han podido satisfacer esas
2000. pesetas más de la cuo-
ta que todos pagan religio-
samente?

Deberías saber que no era
momento oportuno, ya que
estamos en vísperas de Na-
vidad y, si tenías que llevar un
mensaje de paz y amor para
estas personas que lo han
dado todo durante toda su
vida, es una pena no haber
tenido una cuenta abierta en
Ias dos Cajas, invitando al
comercio en general y pen-
sionistas para unas mejoras
en el nuevo Local.

En una conversación que
tuvimos en la calle de la Luna
quince días antes de Navi-
dad, me dijiste que con la
cuota extra de las 2.000 ptas.
cada cual era libre de hacer lo

P.P.

Tal com ocorregué l'any
passat, un grup d'entusiastes
fornalutxencs, entre els quals
s'hi troben no poques dones,
ha organitzat per demà, dis-
sabte dia 27, un ball de Car-
naval.

El ball, que ha estat profu-
sament anunciat mitjançant
cartells publicitaris a moltes
tendes i botigues, es celebra-
rà als baixos de l'aparcament i
hi haura actuació en directe, a
càrrec de Juan G, i també
música de discoteca. Esta
previst, igualment, que es po-
sin a la venda coques dolces
fetes per les madones de la
localitat.

Comparsa

Els diners que es puguin
obtenir amb aquesta venda
seran utilitzats en Porganitza-
ció d'una comparsa que par-
ticiparà a la desfilada de Sa

que le pareciera, y tu no tuvis-
te en cuenta que algunas
personas que se han dado de
baja a causa de este asunto,
eran socios desde el año
1984, que han cotizado 8.400
ptas. sin haber tenido casi
ningún beneficio, porque
cuando van a tomar chocola-
te una vez al año, cotizan. Ya
en otra ocasión se dieron de
baja 10 socios. Se compren-
de fácilmente que lo haces a
tu aire, en vez de haber to-
mado ideas de otros pueblos.

Por desgracia, ya han pa-
sado a un mundo mejor unos
50 asociados.

A finales del año 1987 te-
níamos un superávit de
1.038.640 ptas., más unas
100.000 de la Comunidad Au-
tónoma, liquidadas las me-
sas, sillas, estanterías, parte
de una biblioteca, de la que
yo mismo intervine en su
compra en Muebles Navarro y

Rua que es celebrara a Sóller
diumenge, dia 10. Com és de
tots conegut, l'any anterior ja
participà a la Rua una nom-
brosíssima comparsa de di-
monis, dimoniets, dimonions,
dimoniel.los, dimoniots, barru-
fets, angels, angelets, ange-
lingos, angelarros i demés
població celestial i infernal
fornalutxenca, acompanyada
d'una carrossa que, precisa-
ment, obtingué el primer pre-
mi.

Entrada Iliure

A l'organització d'aquesta
festa popular hi participen,
des de fa uns quinze dies,
quasi 60 persones. Segons
ens han comunicat dos porta-
veus dels organitzadors, no
és obligatori acudir disfres-
sats a la ballada, pert és re-
comanable.

L'entrada al ball sera 'hire
i oberta a tothom que hi vulgui
participar, especialment els
fornalutxencs i els sollerics.

Castañer.
A tu edad, deberías

comprender que a algunos
pensionistas no les sobra na-
da. Se ve que no te acuerdas
de cuando íbamos a buscar
mirto por Can Tamany, con el
coche a tope, que luego al-
gunas mujeres utilizaban para
adornar la carroza. Aquello
era una maravilla...

Luego, aquel homenaje en
Biniaraix, que bajamos tres
ensaimadas y nos repartimos
una tu y yo. Aquellos tiempos
ya no volverán.

Siempre dices que ha si-
do un éxito, sin tener en
cuenta que solamente con
que se dé baja un socio, ya
falla. Me equivoqué al cono-
certe. Creí haber encontrado
un hombre de seso.

Tu affmo.,

Gabriel Serra

Curiositats

La cotorra
topie ser a
ca-seva

Una v6inada del
carrer de Sa Lluna ens
ha fet saber que la seva
cotorra torna ser a
ca-seva després de sis
mesos d'absència. Tal
com informarem en el
seu moment, el plumí-
fer desaparegué un
bon dia de la gàbia
sense deixar la nova
adreça.

Amb les ruixades
d'aquests dies, la bona
dona es pensava que ja
seria morta pare), pel
que hem pogut saber,
es trobava ben ins-
tal.lada a una altra gà-
bia i no s'enyorava
gens ni mica.

Sembla que la co-
torra només reivindica-
va vacances i amor Ihu-
re.

Fornalutx

Demà, ball de Carnaval!

AJUNTAMENT DE SOLLER
ANUNCI

Havent-se aprovada i publicada l'Ordenança Municipal
Reguladora de Guals Permanents, es posa en coneixement de
totes les persones interessades en disposar d'una prohibició
d'estacionament davant el seu garatge, per a poder entrar-hi,
que hauran de sol.licitar-ho per escrit, previ abonament de la
quantitat que correspongui.

Una vegada aprovada la seva sol.licitud per l'Ajuntament,
els hi serà entregada una placa oficial, que haurà de ser
col.locada de conformitat amb el que disposa l'esmentada Or-
denança.

Així mateix s'adverteix que totes les plaques que no siguin
del model oficial, amb el corresponent número de registre de
l'Ajuntament, no tendran validesa legal a l'hora de impedir
l'estacionament de qualsevol vehicle davant el garatge en que
es trobin col.locades.

Sóller, a 15 de gener de 1991.



La Creu Roja recull aliments
i medecines per a la URSS

De dilluns a divendres,
l'Assemblea Local de la Creu
PO de Sóller recull medeci-
nes i aliments que estaran
destinats a ajudar a la Unió
Soviética.

El material més necessaris
per a aquest país, que en
aquests moments està vis-
quent canvis importants i so-
bretot, un hivern molt cru, són
sobre tot les següents:

1.- Medecines, sobre tot
analgessics, laxants i "sueros",
i també instrumental medic.

2.- Aliments per als in-
fants, sobre tot Ilet en pols.

3.- Aliments generals,
en definitive Het condensada,
menjars en Ilauna, embutids
de cam, pastes italianes.

4.- Articles de neteja,
pasta de dents, etc.

En la crida que fa la Creii
roja, especifica que són ne-
cessaris els articles de prime-
ra necessitat, a excepció de
roba.

Com hem dit abans, els
articles i productes es poden
depositar a l'oficina de l'As-
semblea Local de la Creu Ro-
ja, de dilluns a divendres, de
11 a 12 del mati.El Casal de Cultura celebrà S. Antoni

Ajuda humanitaria

El jovenets d'Aires Sollerics animaren S. Antoni de Viana

El passat cap de set-
mana es va celebrar el II
Congres del CDS de les
files Balears. Aquesta reunió
congressual va tenir Hoc a la
Sala Albéniz de l'Auditórium
de Palma, on els compromi-
saris de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera es reu-
niren sota el lema "Per a
centrar el govern".

El Congrés es va obrir
dissabte mati amb un in-
forme de la tasca duita a
terme per Fracesc Quet-
glas, president federal sor-
tint, qui va passar revista als
quatre darrers anys. Des-
prés d'elegir la mesa que
havia de dirgir el transcurs
de l'assamblea, es varen
presentar vanes ponències.

Les esmentades ponèn-
cies varen tractar sobre:

-Política Social.

- Ordenació del Territori.
- Consum.
-Cultura i Política Lin-

güística.
-Economia i Turisme.
-Política Institucional.
- Estrategia Política.
La ponencia de Cultura i

Política Lingüística havia es-
tat confeccionada per Mi-
guel Nadal. Aquesta po-
nencia va ésser aprovada
per la majoria dels assis-
tents.

Diumenge mati, amb
assistència del Secretari
General José Ramón Ca-
so es va procedir a la pre-
sentació i votació de les
candidatures a la Presiden-
cia i al Comitè Federal. -

Unicament es va pre-
sentar una candidatura en-
capçalada per Bernet Trias
Arbós i Francesc Quetglas
Rosanes, respectivament,
les quals reberen el suport
majoritari dels congressis-
tes.

Bernat Trias, ja com a
nou president federal del
CDS-Balears, va manifestar
Ia seva voluntat per fer del
CDS un partit més partici-
patiu, en el qual la paraula
clau sia FEINA; però una
feina sense contrapresta-
cions perquè l'essencial es
"fer política per servir i mai
per servir-se'n". També va
remarcar que el CDS, sense
perdre l'especial interés per
Ia identitat de la nostra co-
munitat, vol defensar i
transmetre una idea de
progrès, tan necessari per a
les nostres Illes.

. El Secretan General na-
cional, Jose Ramón Caso,
per la seva banda i a mode
de cloenda va dir que el que
interessa al CDS es oferir
competencia i serietat a
l'aspecte politic i programà-
tic, sense oblidar la inde-
pendencia del CDS respec-
te a qualsevol aftra formació
política.

Bernat Trias, nou president del
CDS-Balear

J.C.

Com cada any s'ha cel.lebrat en el Casal
de Cultura la festa del seu patro S. Antoni de
Viana. A la capella bellament adornada, Mn.
Joan Pons Ilegi l'avangeli del dia, fent segui-
dament unes pregaries.

Es cantaren els tradicionals goigs al sant
patró, composició poética de na Maria Antò-
nia Salvà i música de D. Miguel Rosselló.

A la sala de la Biblioteca, va dirigir la parau-
la als assistents Mn. Antoni Ramis arribat del

Perú ón ha exercit de missioner durant trenta
anys. Va parlar del sant fent una semblança de
sant Antoni amb sant Francesc i sant Marti de
Porres elogiant al seu esperit de pobres, humi-
liat, vida d'oració penitencia.

Unes parelletes de balladors d'Aires
Sollerics, alegraren la festa amb balls de bot.

Es vá obsequiar als asisstents amb galle-
tons i vi do19, brindant amb un cordial: Per
molts anys!

Política

Veu local
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Excursions a peu

Moltes
culades a la
baixada

Plovisquejava
dilluns passat, quan
quatre arriscats soue -
rics partiren cap a
Can Penasso per tro-
bar-se amb la resta de
l' Esto! Vidalba i em-
prendre la pujada a
Na Filtima, aprop de
l'Estret de Vallde-
mossa.

Encara que el
temps era molt lleig,
tot anà de primera fins
arribar al cim, a la vis-
ta del Gaiety!), Sa
Comuna, Sa Serra,
Sa Gubia i Pastoritx.
Allà dalt els agafà un
vent gelid i una tal
negror del cel els en-
vestia, que decidiren
baixar a la correguda,
sense tan sols haver
dinat.

Encara els agafà
una mica de brusca a
Ia baixada, que no els
afecte gaire. Dinaren
a n'Es Ciaper, a mit-
jan descens. La pluja,
però, els juge una ma-
la passade perquè va
fer Ilenegadisses les
pedres i la terra. AI
cap de poc temps, to-
tes les dones duien el
cul brut de fang a for-
ça de patinades, i fins
I tot una tengué la ma-
la idea de girar un
turmell. Al final, no va
serres!

Als Tossais Verds

Passat 	demà,
diumenge, s'organitza
una altra excursió. El
trajecte: Torrent d'A I -
madre i els Tossais
Verds. La sortida a les
8,30 des de la plaça
Constitució.

G.M.

Dissabte passat, des de les 7
fins a les 8 h. de l'horabaixa, una
trentena de persones, responent
a la convocatória realitzada per
Assemblea Verda de Sóller,

guardaren una hora de silenci
enmig de Place com a protesta
per l'inici de l'anomenada Guerra

G.M.

Demà dissabte, a les 18 h.,
al casal Pau Noguera, tendrà
Hoc la presentació a Sóller del
fibre de Mn. Teodor Suau, De
Cafamaiim a Jerusalem.

El !fibre, que fou presentat a
Uuc el passat dia 6 d'octubre,

Durant aquesta setmana
s'han anat realitzant unes obres
'd'urgència a la part posterior del
temple parroquial de Sant Barto-
meu, a la Rao d 'Antoni Ma ura

El treball que es realitza con-
sisteix en la instal.lació d'una ca-

del Golf. Els manifestants enre-
voltaven uns ciris encesos que
simbolitzaven el nou canil que ha
de seguir la societat actual de cap
a la Pau.

Durant 60 minuts es va res-
pectar un silenci en senyal de dol
per les victimes d'aquesta guerra;
una hora en favor de la Pau, una
hora d'interiorització de pensa-
ments i d'actituds constructives.

va ser editat pel Secretariat de
Pastoral Juvenil de la Diòcesi
de Mallorca. De Cafarnaiim a
Jerusalem es una história d'un
Jove del temps de Jesús inquiet
i preoucupat pel seu món, i pre-
len acostar la figura de Jesús a
Ia gent d'avui. L'acte es orga-
nitzat per la Coordinadora de
Joves Cristians.

nal de dimensions majors que la
existent, ja que sovint estava
embussada degut als excre-
ments dels coloms i provocava
que l'aigua de la pluja entras cap
al campanar.

S'arreglaran també algunes
goteres que feien mal bé el &Mil
del presbiteri i d'altres depen-
dencies de la Parroquia.

La Guerra del Goff

Trenta persones guardaren una
hora de silenci per la pau

Esghisia

Mn. Teodor Suau presentarà
demà el seu nou !fibre

S'arreglen les goteres de la
Parròquia

G.M.

AJUNTAMENT DE SOLLER
SERVE! MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE FEMS

A partir del proper dilluns, dia 28, s'iniciarà la col.locació de conte-
nidors municipals a les vies públiques, amb la finalitat que puguin ser-hi
depositades les bosses de ferns domèstics.

En els carrers que, per la seva estretor, no permetin la col.locació_
dels esmentats contenidors, se seguirà amb el mateix sistema utilitzat fins
ara, o sigui, depositant les bosses com de costum.

Per al bon funcionament del nou sistema que ara s'inicia, es prega es
tengui en compte el següent:

—Baix de cap concepte es poden depositar dins els contenidors en-
derrocs, pedres, ferros, troncs, etc., UNICAMENT FEMS DOMESTICS.
(Cal recordar que hi ha establert un servei setmanal de recollida d'estris,
previ avís).

—Tots els ferns que es depositin han d'estar dins bosses, degudament
tancades.

—No s'han de depositor bosses dins els contenidors abans de les 19
hores.

—S'ha de tenir en compte que els diumenges no es realitza la recolli-
da, per tant han de abstenir-se de depositar bosses l'esmentat dia.

Sóller, 23 de gener de 1991.

SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA DE BASURAS
A partir del próximo lunes, día 28, se iniciará la colocación de conte-

nedores municipales en las vías públicas, con el fin de que puedan de-
positarse en los mismos las bolsas de basura doméstica.

En las calles que, por su angostura, no permitan la colocación de di-
chos contenedores, se seguirá con el mismo sistema hasta ahora utiliza-
do, o sea, depositando las bolsas corno de costumbre.

Para el buen funcionamiento del nuevo sistema que ahora se inicia,
se ruega se tenga en cuenta lo siguiente:

—Bajo ningún concepto pueden depositarse en los contenedores es-
combros, piedras, hierros, troncos, etc., SOLAMENTE BASURA DOMES-
TICA. (Recuérdese que hay establecido un servicio semanal de recogida
de enseres, previo aviso).

—Toda la basura que se deposite debe estar contenida en bolsas,
debidamente cerradas.

—No deben depositarse bolsas en los contenedores antes de las 19
horas.

—Debe tenerse en cuenta que los domingos no se realiza la recogi-
da, por tanto deben abstenerse dicho día de depositar bolsas.

Sóller, a 23 de enero de 1991.



Diu el Pare Francesc Gayà:
"Predicar el Reine de Déu, vol dir
Iluitar per a implantar la justícia"

J.P.P.

"Vénc per a donar-vos
l'expenência del que he vis-
cut, com a missioner dels
Sagrats Cors, a Santo Do-
mingo", començà dient el P.
Francesc al nombrós grup
que s'havia aplegat al saló
de la Rectoria; tots ells an-
siosos de conèixer un poc
més aquest ample camp
del món de la teologia i de
l'acció que desenvolupen
molts de missioners en el
continent llatinoamericà.

"No som home que mai
m'hagi dedicat a escriure,
sinó més ILO a viure aprop
del món marginat", si IA el
Pare Francesc passé una
série d'anys estudiant teo-
logia i història a la Universi-
tat Gregoriana de Roma, els
anys 50.

Segurament que els
anys d'estudi i de profeso-
rat a Uuc, Madrid, fins i tot a
la Universitat Católica de
Sant Domingo, els primers
anys, Ii foren decisius per a
fer aquesta opció tan radi-
cal.

"No he cercat aquesta
tasca missionera, la provi-
dência divina m'hi ha posar'
repeteix el P. Gaya al llarg
dels 60 minuts d'exposició
del camp on es mou i del
quefer que tenen els mis-
sioners mallorquins, pre-
sents en aquell país cen-
treamerica des de l'any
1954.

La impressió que et dó-
na quan escoltes la paraula
d'aquest home, nascut a Vi-
lafranca l'any 1929, es que
es un home creient. No es
un xerraire, es un contem-
platiu, propi d'aquells que
han rebut la força de Jesús i
han sentit dins les profundi-
tats del cor:

"L'Esperit del Senyor re-
posa damunt mi,

per aix6 m 'ha ungit,
per donar la bona nova

als pobres;
m'ha enviat a proclamar

als captius ralliberament, ..."

Per pura causalitat es
troba l'any 1968 a la Repú-
blica Dominicana, doncs els
seus superiors el destinaren
a l'Argentina, però aquell
projecte no prosperà. La
manca de personal a les
cases que la Congregació
de M.SS.CC. tenia al Caribe
feu que es quedas a la ciu-
tat costera de Montecristi.

Des d'uns inicis el barri
de Santiago de los Caballe-
ros l'impacta, degut a la si-
tuació de pobresa que hi
havia. "No era lo mateix Ile-
gir rEvangeli allá, que a
Mallorca; es trobava un gust
diferent quan resava el pa-
renostre. Fou el demorona-
ment total de la fe que havia
rebut i havia aprofundit a

Europa".
El fet eclesial de Mede-

llin que havia tengut Hoc al
mateix any d'arribada a
Santo Domingo, també hi va
ajudar. A la Conferência
Episcopal de Medellin (Co-
&Tibia) on hi fou present el
Papa Pau Vle. (1968), els
bisbes havien manifestat
amb energia que l'Església
d'Amèrica Llatina feia una
"opció preferencial pels més

pobres" (preferencial que no
vol dir exclussiva, afegeix el
P. Gaya.).

Anys després (1979) a
Puebla de Mèxic, també
amb la presencia del Papa
Joan Pau II, els bisbes s'ha-
vien compromés a "donar
força organització al món
pagés, per acabar amb
rexplotació".

I l'any 1983 la viatge
apostòlic a Santo Domingo,
Joan Pau II, incentivá
missioners a quê bastissin
una nova evangelització,
obrint portes, cercant ma-
neres noves de fer arribar
l'Evangeli as pobres.

Aleshores el P. Gayà ob-
té permís del Superior Ge-
neral per a viure entre els
pobres d'un gran barri do-
minica, atenent pastoral-
ment a uns 35 llogarets,
"vaig conèixer d'aprop les
conseqiièricies de l'explo-
tació" .

"Establir el Regne de
Déu entre aquella població
que viu al camp, vol dir llui-
tar per a implantar la justi-
cia".

"Els inicis de la Iluita
consistiren formant asso-

ciacions de pagesos, com a
mesura per a defensar els
seus drets, donant-los veu
als qui no tenen veu. Avui
comptam amb 280 associa-
cions de camperols".

"Amb aquests grups,
nos reunim setmanalment.
Revisam el camí que anarn
fent. Pregam tots junts i ce-
lebram la fe. Ens compro-
metem a fer pressió al Go-
vern per a què consegues-
quin titols de propietat,
aquelles families que no
disposen d'un boci de terra
per a sembrar arròs. Encara
ara més de 151X)0 Has. es-
tan en mans de terratinents,
sense explotar.

Durant els últims anys,
més de 6.000 pagesos han
passat pels cursats de
"promoción campesina",
que organitzarn a nivell de
parròquies".

Els projectes que té el P.

Gaya, quan antra volta em-
prendrà a Santo Domingo, a
les derraries de gener, són:

• Seguir Iluitant, al cos-
tat de la gent pobra del
camp, que viu amb molta
resignació una gran decep-
ció del Govern de torn; en la
actualitat es el govern pre-
sidencialista de Joaquin Ba-
laguer, un home de 84 del
Partido Reformista, de ca-
racter centre-dreta.

• Consolidar petites
comunitats eclesials de ba-
se, com a llocs imprescin-
dibles per a fer néixer i ce-
lebrar la fe.

En quant a la impressió
que li ha oferit l'Església
d'Espanya, de Mallorca,
comenta "Malgrat el contac-
te que hagi tengut sigui mi-
nim, a les poques parrò-
quies que me acostat, me
n'he duit una sorpresa ben
positiva. He vist bastanta
gent compromesa, espe-
cialment jove". Tant de bo
que tenguessim més homes
i dones, valents com el Pare
Gayá per a estar aprop del
món del pobres, Iluitar amb
eus per a fer un món més
just i humà.

Són molts els cristians militants que tenen inte-
rés per a conèixer d'aprop la teologia de l'allibe-
rament, sorgida a América Llatina, concreta-
ment al Perú, els anys 70. "Tothom parla de la
teología de l'alliberament, però qui manco hi
sap, més hi diu", manifesta el P. Ricard Gener
M.SS.CC. a la presentació del seu col.legue,
Francesc Gayé, missioner a la República Domi-
nicana, amb motiu de la xerrada-col.loqui que
doné a la Rectoria, dimarts dia 15.

"Vaig conaixer d'aprop les conseqüêncies de l'explotaci6".

En defensa de l'ONU
Alunmes de Dret de Wier

Amb referència a l'arti-
de publicat la setmana
passada en aquest mateix
setmanari sota el títol de
L'ONU, una joguina en
mans de l'imperialisme
Nord-Americà nosaltres,
alumnes de dret, volem
realitzar una sèrie de pun-
tualitzacions.

En primer Hoc hem de
mencionar algunes inco-
rreccions que heu comes
en materia de Dret Politic a
l'hora d'elaborar el vostre
article.

Aconseguir la convi-
vència pacífica entre els
homes de la terra no es
l'única premisa de l'ONU,
sinó una més. Hi ha tota
una set-le de Propòsits i
Principis continguts en els
articles 1 i 2 de la Carta de
l'ONU entre els quals po-
dem destacar els se-
güents:

9 Mantenir la pau i se-

guretat internacionals.
• Solucionar 	 proble-

mes de carácter econòmic,
social o humanitari.

• Fomentar entre les
nacions relacions d'amistat
fonamentades en el res-
pecte al principi d'igualtat
de drets i al de la lliure de-
terminació dels pobles
(descolonització).

• Principi d'igualtat
soberana dens Estats.

• Principi de prohibi-
ció de l'amenaça o de l'ús
de la força...

En l'actualitat hi ha 159
estats membres de les Na-
cions Unides.

L'ONU contempla com
a LEGMM l'ús de la força
a l'article 42 de la Carta en
certs suposts. Per tal que
aquest article es pugui
aplicar no es necessária
l'anterior aplicació de lar-
tide 41: ruptura de rela-
cions diplomatiques, ante-

rrupció total o parcial de re-
lacions económiques...,
questió legal (però no legí-
tima).

No creim pas que
l'ONU hagi de desaparèi-
xer. Ha intervingut en im-
portants questions e des-
colonització en diferents
pasos com Camerún, El
Congo, Ruanda, Burundi,
Namibia... i en la ressolució
d'altres conflictes com
Hongria (1956), Líbano
(1958), Congo (1960), Af-
ganistan (1980)...

La postura del Govern
espanyol no es cap "agravi"
a la Constitució. Hauneu
d'haver arribat a Ilegir lar-
tide 97.C.78: "El Govern di-
rigeix la política interior i ex-
terior, ¡'administració civil i
MILITAR i la defensa de
l'Estat .."

No es sols un poder ju-
ridic; es un poder constitu-
cional.

"El Puig" l'Escola
J. A. Martinez Martinez (*)
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Informació PSOE

L'Agrupació Socialista de Sóller—PSOE vol
denúnciar, a travers d'aquestes pagines, la po-
lítica de fets consumats que s'està duguent a
terme en materia urbanística per part d'alguns
particulars, en clara complicitat amb algunes
persones de l'Ajuntament de Sóller.

Un dels assumptes més indignants son
unes obres, primerament d'excavació i ara de
construcció, de edificis SENSE CAP TIPUS DE
LLICENCIA MUNICIPAL, que està duguent a
terme la coneguda Empresa sollerica "Cons-
trucciones Sampol—Ferrer, S.A." a la urbanitza-
ció "Torre Picada", casi devant el Restaurant
Sol y Sombra del Port.

El despreci amb que han actuat els res-
ponsables d'aquesta Empresa envers l'Ajun-
tament de Sóller i, en conseqüência l'afrenta
que fan cap a tots els ciutadans que estimam
el nostre poble es prou evident: S'iniciaren les
obres sense ni tan sols haver sol.licitat la pre-
ceptiva Ilicencia municipal. El 27 de Març de
1989, es dictà una ordre, en aquells moments
provisional, d'aturada d'obres.

D'avant l'ordre d'aturada, "Construcciones
Sampol—Ferrer, S.A.", el 19 de Juny de 1989,
presentà la preceptiva sol.licitud de llicencia,
però no obstant, segueixen els moviments de
terra i la construcció a tota máquina, invaint
inclús un espai de zona verda, fent cas omís a
l'ordre de paralització, arribant fins i tot a l'ex-
trem de negar-se, expresament, davant la Poli-
cía Local, el 14-09-89, a aturar les obres i a

Un edifici situat
vora la carretera
es una escola de veritat
una escola en carrera

Arribes al restaurant
que es diu "La Teulera"
gires i puges una costa
i arribes a una barrera.

Quan arribis a l'entrada
baixa una escala
que te'n du al pati
i si no vols anar a jugar
fer la volta i toma arrera.

13é, arribam a Tutoria,
i, si entram dins,
veurem els mestres d'avui en dia.

firmar la notificació de l'ordre de paralització.
Per Decret de la Batlía de 23-04-90, es

confirma l'ordre d'aturar les obres, haguent
inclús l'ajuntament haver d'arribar a l'extrem
d'ordenar el tancament del suministre de l'ai-
gua potable.

El 28 de Septembre de 1990 es va anome-
nar el Secretan i l'instructor del preceptiu ex-
pedient d'infracció urbanística. Estam ara a
mitjans del mes de Gener de 1991 i les obres
continuen a bon ritme. Nosaltres demanam
que esperen els responsables del nostre Ajun-
tament per denúnciar a n'aquesta Empresa
davant el Jutjat i per procedir al precinte de
l'obra, utilitzant, si es necessari, els efectius de
Ia Policía Local. ¿S'espera tal vegada a que les
obres estiguin acabades i arreglar-ho tot amb
una petita multa?.

Es necessari, una vegada per totes, una
actuació contundent i jurídicament coercitiva.
No basta incoar expedients d'infracció que no
s'acaben mai, que es perden o prescribeixen
Es urgent impossar la DISCIPLINA URBANIS-
TICA AMB ELS MEDIS LEGALS NECESSARIS
si no volem tenir un Ajuntament de la "Srta.
Pepis".

Com es públicament conegut, un dels
principals responsables de l'empresa infracto-
ra es D. Antoni Sampol Ferrer, ex regidor del
Ajuntament els anys 1983-1987 i persona rela
cionada amb el Partit Popular a Sóller.

Secretariat de Premsa—PSOE

Pelt com que no ems interessa
seguim pel corredor
i si vols girara la dreta
trobares les aules:

Una d' en Toni i s'aftra de na Paula.
Bé, també hi ha aules separades:
si vols anar al Laboratori, el trobares
si vols anar a la Sala d'Estudis, la tendres
si vols anar a dinar, a la una dinares.

13é, es una escola perfecta
per tot el que vulguies fer,
si no t'agrada l'escola,
ten vas al carrer.

Sóller, 16 de gener del 1991
Alumno de 8 ° del Col.legi Es Puig

Construcciones Sampol Ferrer
i els fets consumats
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Coll i Túnel.-
En Toni Cuart en té tota la culpa. Ja li predicava un
bon geòleg: "Toniet, t'esclataràs o esclataràs els
altres. Cal estudiar més els terrenys i anar amb peus
de plorn".

Abocador incontrolat de Son Colom.-
Son Colom colomeret, si es Batle hi tornava, un

trò li enteferrava a davora es foradet. Batle meu.
ja t'en daran de donar permissos sols de

boqueta. Recorda que ja estas quasi totsol.

El femer de Sa Figuera.-
El vint-i-cinc de desembre encara feia fum. Fum,
fum, fum! El proper mes de desembre encara fa-
rà fum. Fum, fum i molt mésfummmmmmm...

, 00lo

iiill111111117411
1:1

S'antic escut franquista.-
La gallineta ha dit que prou, ja no vol pondre
cap més ou ni vol passar nits avorrides 
El "drapeau"no li tapa abastament la closca i
es costipara

Pe.koe. palpaTàs tot 

e\ cap te 
Aoltas.

.ost peuPicv	
podna esset 

un 
adag ptebós 

pet

Steee (tela9ela.—

tv cure on 
	 a 

n' aquesta nettnosut P‘c-

tbt'ea de\ 

nostteestVatpott.deeet .

Carretera de desviació.-Això 
ja sdn paraules majors...• 

Mal me toc un
llamp o a mi o al responsable 

d'aquest merder.
Prest haurem de demanar un tresca-pous per
treure els "seiscientos "que hi passin.

Enderrocaments al Puig.-
No hi ha hagut manera de resoldre
aquest merder. Això es l'Havana i quan
més temps passa, més sembla una
selva.

Moll de desembocament del Torrent  Major.-
E! meu amic el mar no va de bromes. Suposam que devers
l'any 2000 aquest merder encara estarà igual o pitjor. A
n'aquest poble tot va així.
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Estimes solleriques
La font del carrer Victõ 	 vora e 	

a

La font del carrer Victória,
	

l Pont de l

Romaguera, tombé és 
una 

de les estimes solle-

tiques. Aquest és sols un exemple de les admi-

rables fonts que 
ens donen aigua fresca, que

les siquies els 
cursos dels torrents

segueixen 	

.

El Banc de Sóller.-
Les façanes i les reixes de les cases noucentistes i
modernistes. El Banc de Sóller, la Parroquia i moites d' altres
que, més discretament, tenim a molts de carrers i carrerons
de la nostra ciutat.

La Iluna del carrer del mateix nom.-
La I luna esculpida sobre el portal rodó d'una casa del carrer
de la Lluna, molt aprop dels carrers de Sant Joan i de l'Hos-
pital. Lluna creixent, vetla sempre el carrer, i ens mostra la
seva cara seriosa i mentidera, de dia i de nit.

4;0004

Marges de pedra.-
Eis marges de pedra seca,
que fan possible la utilització
de més terrenys, per sembrar
oliveres i altres arbres de
seca. Fets amb l'esforç dels
nostres avant-passats que
ens han deixat el seu saber.

Portais rodons.-
Portais de mig pu

cap-i-alt 	 una 
nt, portals 

rodons
porta de	 dovellats, amb

Marxapeu 
d'	

s o/a peça 	
pedra 

buixardada

a /a marselle 	 desa a l'i, 
dotats d'una

Sellier a partir 
de/egleX/V.

morer
s
, de cirerer nterior

o d'olivera, datats 
a

Cas Xicu.-
Cas Xicu, una de les cases senyorials de Sóller, dins i fora del
casc urbà, que incorpora elements arquitectònics classics. Jar-
dins, hort i verdor envoltaven i feien més discreta la seva cons-
trucció.

Teules pintades.-
Teules pintades, Teules de moro que no són fetes pels mo-
ros. Les més antigues es remunten a finals del segle XVI i
estan col.locades a les volades de les teulades, visibles
des del carrer. Se les associa amb els ritus màgics de la
culminació de l'edifici.

s solleriques_



Un altre os a Can Maiol: El Ferreries
Baltasar: "Para vencerles, habrá que mantener

nuestro nivel de concentración"

Nou compromis del Sóller a
Can Maiol. El visitant de torn, es un
regular Ferreries, situat a la taula
amb 23 punts. Els blaugranes me-
norquins están fent una temporada
molt seriosa, i entre les poques tra-
velades, hi ha la de diumenge pas-
sat davant el Sant Rafel a casa
(0-0). Perquè ens parli d'aquest
partit i d'altres qüestions, tenim
avui en exclusiva pels nostres lec-
tors a l'últim fitxatge del Sóller, Bal-
tasar Gómez, ex—jugador del Ba-
lears i Manacor. Baltasar es refe-
reix en primer Hoc a l'empat d'Alcú-
dia:

-Tuvimos el acierto de aprovechar la pri-
mera ocasión y la verdad es que ellos empuja-
ron bastante. Nosotros estuvimos muy serios
y pudimos controlar la situación, en especial
en la segunda parte, en que sólo nos remata-
ron dos veces y sin peligro. Pienso que el em-
pate está bien, ya que tampoco se vió gran
superioridad ni de uno ni de otro.

-Que va passar amb l'incident entre tu i
Flequi en el minut 40?

- En el centro del campo yo le entré y una
vez el jugador local tendido en el suelo, me
cazó. Instintivamente le di un guantazo, pero
todo acabaó en una tarjeta amarilla. Al final
Flequi i yo nos dimos las explicaciones opor-
tunas y plenamente amistosas.

- Tú que has passat per bons equips, quin
és el problema realment del Sóller?

- Simplemente que arriba no se culmina.
Nuestra defensa en su trabajo colectivo está a
buen nivel. Si delante llegas poco y además
no finalizas, fotuts!. La mayoría de nuestros
hombres de ataque son en realidad unos
magníficos medias puntas, pero no horn-
bres-gol. No es gente "de área" en el más

Battasar hot() clan "El problema del Sailer es que
no se culmina. Tenemos excelentes medias

puntas, pero no auténticos hombres de area".
(Foto J. Sampedro)

amplio sentido de la palabra. Este es el pro-
blema. De nuestra zona somos el equipo con
menos goles encajados, pero desgraciada-
mente también el que menos goles ha metido.

- Com pot anar la segona volta. Quin paper
pot fer el Sóller?

- Esta claro que hay mucha igualdad. Si
seguimos centrados y arriba hay suerte, subi-
remos más peldaños. Hay que evitar posibles
sobresaltos en las últimas jornadas.

- Pot inquietarei Ferreries?
- Estos equipos menorquines parece que

están todos cortados por el mismo patrón.
Luchan y defensivamente son muy rocosos,
ya se vió al Isleño. La clave estará en mante-
ner nuestra concentración y aprovechar en
ataque una de nuestras primeras ocasiones.
Hay que romper el equilibrio y estamos ple-
namente capacitados para hacerlo.

Trofeu
Regularitat 90-91

Partit
ALCÚDIA—SOLLER

Punts
BRUGOS 	 3
BESTARD 	 2
ALJAMA 	 1

General
TUDURI 	 17
BRUGOS 	 15
JUANJO 	 14
BESTARD 	 14
Patrocina:

FITXA TÉCNICA

Alineacions: Alcúdia: J.
Miguel, Rafa, Marqués,
Joaquin (Craf min. 72), Sa-
bater, Flequi, Reynés, Ven-
tanyol, Reynés II, Fito i
Ruiz.

Sailer: Juanjo, Edu, Al-
jarna, Brugos, Bestard,
Martin, Carmelo (alfons
min. 81), Sánchez, Tudurí,
Got (Nadal min. 85) i Bal-
tasar.

Arbitre: Sr. Coll Ho-
mar. Es el típic col.legiat
que tots els equips vol-
drien al seu camp, ja que
no es vol complicar gens i
ajuda sempre al conjunt
local. No va influir al resul-
tat final, per() no va deixar
arribar al Sóller en camp
moment amb perill a la
porteria de l'Alcúdia. Mos-
trà targes grogues als lo-
cals Joaquin i Fito, i als vi-
sitants Bestard, Tudurí i
Baltasar.

Gois:
0-1. Minut 4. Carmelo

treu un comer que rebutja
el porter i la pilota quedà a
peus de Brugos, que de
xut col.locat marc,a.

1-1. Minut 43. Pilota
que arriba a Fito, després
d'un atac local, i amb un
fort tret des de fora de
l'àrea, empata el partit.

Incidencies: Dia gris a
Alcúdia amb un fret d'au-
tèntic hivern, ajudat per
molt de vent. Poca assis-
tència de public i terreny
de joc bastant relliscós.

1 1
Alcúdia Sóller   

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Isleño - Alaró 	
Alcúdia -SOLLER 	
Ferrerías - San Rafael 	
Cardessar - Playas Calviá 	
Cala D'Or - At. Baleares 	

P.D.Sta. Eulalia - Arenal 	 1-0
Portmany - Poblense 	 1-2
H. Isla Blanca - Badía C. Millar _1-0
Ferriolense - Seislán 	  1-0
Alayor - Ibiza 	 0-0

0-3
1-1
0-0
3-3
0-0

E P OF GC Pontos
22 14 7 1 32 9 35 +13
22 13 8 1 33 8 34 +14
22 11 8 3 46 16 30 +10
22 9 10 3 27 17 28 +4
22 9 8 5 18 16 26 +6
22 10 5 7 34 20 25 +5
22 8 9 5 27 24 25 +3
22 10 4 8 25 21 24 +4
22 7 9 6 21 19 23 -1
22 6 10 6 28 19 22
22 5 10 7 25 28 20 -4
22 7 6 9 21 27 20 -4
22 7 5 10 16 20 19 -5
22 6 7 9 15 21 19 -3
22 5 7 10 24 25 17 -3
22 5 6 11 27 36 16 -8
22 7 2 13 21 42 16 -6
22 5 5 12 20 42 15 -9
22 4 5 13 20 45 13 -9
22 4 5 13 21 46 13 -7

Ibiza 	
At. Baleares 	

	

Playas Calviá 	
Cala D'Or 	
Poblense 	
Badía C. Millar
Ferriolense 	
Seislán 	
Ferrerías 	
Alayor 	
Cardessar 	
Isleño 	
P.D.Sta. Eulalia
SOLLER 	
Arenal 	
Portmany 	
Alaró 	
Alcúdia 	
H.1sla BMnca 	
San Rafael 	

MERCAT DE SOLLER
EL VOSTRE MERCAT

SA MILLOR
GARANTIA PER UNA

BONA COMPRA

'ELLEIS PISTO
TENIS - FUTBITO - PETANCA

BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS - HELADOS
CERRADO LOS LUNES

C/. Victoria, 62 	 Tfno. 6335 70  

o   
REGIST RADA   

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

TEL. (971)630168
(de 8 a 12 y de 2 a 6 except° sóbadosy dim festivos)

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

Un positiu assolit al camp
d'un rival que es troba molt
aprop del Sóller a la taula de
Ia Tercera Divisió, es de
molta importancia i a més
amb l'empat es guanya
també el golaveratje directe.
Un partit que amb la baixa
d'Amengual per lesió, es
presenvata més dificil de lo
previst i que amb un gol ma-
tiner de Brugos, preveia que
el &Ater no partiria de buit.

Andreu Vivas

Poc esperarem els seguidors
sollererics en veure com els dei-
xebles de Nico, aprofitaven una
oportunitat de gol, Xus Brugos
que va fer una actuació ex-
cel.lent tot l'encontre, aprofita
un rebuig de la defensa local,
per avançar al Sóller al macador
i aixi amb només 4 minuts de
joc, els locals es veien obligats a
arriscar mes que el Sóller.

Replegada del Sóller i
domini local

Els visitants amb el marca-
dor favorable varen cedir terreny
i deixaren que els jugadors lo-
cals, amb dues puntes molt pe-
rilloses, dominassin el centre del
camp i arribassin amb frequèn-
cia als voltants de Juanjo, que
va tenir uns minuts de feina i
que no donaren cap resultat al
Alcúdia. Passaven els minuts i
els propietaris del camp acava-
ben les forges per poder seguir
dominant de forma clara, les
imprecisions feren acte de pre-
sencia i el Sóller podia robar pi-
lotes al centre del camp.

Del possible 0-2 a
l'empat a un

Només mancaven 4 minuts
pels descans i amb una pilota
robada Edu es presenta sol da-
vant J. Miguel, tant podía cen-
trar com xutar directament a
porta, però per sorpresa de tots,
la pilota es perd incomprensi-
blement a mans del porter. Un
minut més tard, jugada confusa
al cercle central, amb possible

Brugos: el seu primer goi fou de
vital importancia.

agressió de Baltasar damunt
Flequi, que acaba amb tarja
groga al solleric. La posterior ju-
gada acaba amb l'unic gol local,
amb un gran xut de Fito.

No es va poder arribar al
descans amb avantatge, però
l'empat no era dolent, per lo
que, les precaucions seguien a
Ia defensa solledca. Per la seva
part, els locals ja havien perdut
el ritme del primer temps i no es
feien amb el domini del centre
del camp. La manca d'un orga-
nitzador de joc al Sóller, propi-
ciava que els atacs sollerics, no
fossin perillosos. Aquesta inci-
dência tenia la contrapartida de
que es podia fermar millor a da-
rrera i per lo tant, el perill de la
derrota no es veia arribar.

L'empat era segur

Aixi les coses, el preparador
visitant donà entrada a Alfons
per veure si es podia marcar un
gol que hagués estat mortal per
Ia recuperació de l'Alcúdia, ja
que només mancaven 10 mi-
nuts. Got, lesionat, va obligar
l'entrada de Nadal per no des-
cuidar la defensa als darrers
cinc minuts. El domini era del
Sóller i els locals només feren
esforçar-se a Juanjo un cop,
mentres que Aljama (que va
rebre tot l'encontre), feia tornar
"beneits" als seus marcadors. La
manca de profunditat, juntament
amb les justificades precaucions
defensives, privaren al Sóller
d'una victòria, que per contra es
convertí amb un empat que té el
seu valor i mèrit.

Sa Glosa
den Tomeuet

Hem de rapinyar...!
Ara començan a anar!
un punt, és un punt
i si volem anar per amunt
afora, hem de rapinyar

Així podrem esborrar
aquests pesats negatius
que només fan estorbar
i no mos deixen jugar
amb sos nirvis tranquils

no férem cap gran partit
aim!) no té importància
lo que si té trascendència
és el punt aconseguit

I diumenge a demostrar
a davant s'aficionat
que també sabem guanyar
a un Ferreries ben situat

Els dos gols, al primer temps

El gol de Brugos donà
un positiu al Sóller

CARTELLERA FUTBOLÍSTICA
Dissabte, 26:

16,00 h. Veterans Pto. Sóller - Pub Nadal

Diumenge, 27
10,30 h. C. F. Sóller - Espanola (Juvenils)
10,30 h. Port de Sóller - Llucmajor (lia.  Regional)
15,30 h. C.F. Sóller - Ferreries (Ilia. Div. Nacional)

MIGJORN
Boutique

REBAIXES
30%
C/. Vives, 2

07100 SOLLER (Mallorca)



PERLETES ESPORTIVES
Guillem VAQUER (Incondiconal

exemplar seguidor del Sóller present al
siberià camp de Alcúdia):

"Lo important es el punt. Varem
fer cinc minuts bons a lo primer i deu
a lo daner".

"Al Ferreries?. U guanyarem. Es
impossible que repetiguem el ridicul
que vaig presenciar aflà a la primers
volta. Aquest pic ferem alb!) de guan-
yari convencer"

En Guillem sempre tan optimiste...

Benjamins

Sollerense, 1 —At. R. Llull, 1

Intensa emoció i gran gol de Navi
J.A.

En un emocionant partit,
Sollerense i At. R. Llull final-
ment empataren a un gol. A la
primera meitat, els ciutadans
s'avançaren i dominaren la si-
tuació. Bon equip el collegial,
amb magnífica preparació
sica i al.lotets notablement
tècnics.

A la continuació, gran se-
gona part de l'equip d'Aguilar,
amb una primera oportunitat a
peus d'Arbona després d'una
gran jugada. Finalment, a sis
minuts de l'acabament, Ravi
Bullock, rebent la pilota, con-
trolà amb una gran serenitat,
supera a dos defensors, i per
baix va marcar un fantastic
gol. Resultat just entre dos
equips que ens oferiren una
magnífica matinal de fútbol.

El Sollerense viatja demà
demati a Son Cladera per en-
frontar-se a l'equip de la po-
pulosa barriada que confronta
amb el Polígon. La situació a
Ia taula es molt parella. Hi ca-
ben els tres signes. Sort.

Billar

IV Tomeig "Perruqueria J. Socias"
Burgueño, sense opció al triomf final

Darreres confrontacions:

Primera Categoria:
	

Segona categoria
Plomer, 2 - Palou, 	 Ensehat, 2 - B. Quetglas,
Jorquera, 2 - Aguiló, 	 Pomar, 2 - M. Ferrer, 0
Socias, 0 - Jaume, 2
	

J. Quetglas, 2 - Morell,
Casasnovas, O - Paloum 2
	

Gelabert, 0 - Sampol, 2
Romer, 2 - Burgueño, 	 Pomar, 2 - J. Quetglas,
Socias, 2 - Aguiló, 	 Marroig, O - Ensehat, 2
Palou, 2 - Jaume, 	 G. Ferrer, 0 - Sampol, 2
Romer, 2 - Casasnovas, 	 Gelabert, O - Ensehat, 2

Joan

Dins la Primera Categoria el més destacable es que el Cam-
pió de la darrera edició, en Burguebo, ha perdut ja tota opció a la
victòria final, degut a les tres partides perdudes. Exceptuant
aquesta sorpresa tot segueix el seu curs, motta igualtat dins els
llocs de cap, i res decidit dins els de coa. A la vinent edició ja
podrem informar de la data i hora de la final entre en Plomer i en
Jorquera, dos magnífics jugadas que es disputaran el triomf.

A la Segona Categoría, ja destacat en Pomar, la lluita per el
segon Iloc es molt interessant entre en M. Fetter, n'Ensefiat i en
Sampol. I si en Pomar tingués cap errada la podrien aprofitar
qualsevol deis tres, a pesar de que de moment va molt segur. En
J. Quetglas que havia compençat molt be esta canviant bastant,
distanciant-se bastant deis primers llocs.

FUTBOL BFJ4JAMIN
Gap° A Palma

Porciúncula, 2 — Andraitx, 3
SOLLER, 1 — P.R. Llull. 1
Son Gotleu, 1 — Beta C .5
independiente, 2 — La Salle, 1
La Uni6n. 1 — R. Indiotena, 3
P.S. Piza 7 — At. Ratai.
S. Marsal, 2 — S. Sardina, 1
Independiente 	 16 13 	 3 	 0 78 16 29
R. Llull 	  -16 	 11 	 4 	 1 59 15 26
Andraitx 	 16 11 	 0	 5 48 23 22
Porciúncula 	  16 10 	 1	 5 60 17 21
La Salle  	 16 10 	 1 	 5 65 23 21
S. Pizt 	 16 	 9	 2 	 5 54 20 20
Indic-Mina 	  16 	 8 	 3	 5 26 23 19
Beta C. 	 16 	 8	 1 	 7 50 25 17
S. Gotleu 	 16 	 7 	 1 	 8 42 40 15
S. Marsal 	 16 	 5 	 1 	 10 21 52 11
SOLLER 	  16 	 3 	 2 11 14 68	 8
S. Sardina 	 16 	 3	 1 	 12 16 44	 7
La Unión 	 16 	 2 	 0 14 11 60	 4
At. Rafal 	 16 	 2 	 0 14 7 109 	 4

Futbol Bonlernin
Grupo D Palms

La Soledad, 2 — Son Cladera B, 2
SOLLERENSE, 1 — k R. Llull, 1
A.S. Cayetano, 6 — S. Pedro At., 0
Beta, 3 — R. Arena!, 0
S. Francisco At., 0 — Collerense At., 4
Estudiantes, 6 — R.P. Arenal, 2
S. Jordi-At., 0 — R.P. Calyiá, 3
S. Cayetano 	  15 15 	 0 	 0 116 10 30
P. Calyia 	 16 13 	 1	 2 56 12 27
Estudiantes 	 16 12 	 1	 3 67 17 25
Beta 	 15 11 	 0	 4 45 13 22
S. Pedro At 	  16 10 	 2 	 4 59 3622
SOLLERENSE 	  16 	 8	 1	 7 36 40 17
R. Llull 	  16	 7	 2 	 7 40 26 16
S. Madera B 	  16	 6	 2 	 8 39 41 14
La Soledad 	  16	 5	 3 	 8 25 38 13
S. Jordi-At 	  16 	 4 	 2 10 29 39 10
Collefense At 	  16 	 3	 1 12 14 77 	 7
R. Arena' 	 16 	 1 	 312 22 51 	 5
P kenal 	 16 	 1	 1 14 38 70 	 3
S. Francisco At 	  14 	 0	 0 14 5 119 	 0

Ayuntamiento de Sóller
ANUNCIO

Habiendo sido aprobada y publicada la Ordenanza Municipal
Reguladora de Vados Permanentes, se pone en conocimiento de
todas las personas interesadas en disponer de una prohibición de
aparcamiento frente a su garage, para poder acceder al mismo,
que deberán solicitarlo por escrito, previo abono de la cantidad
que corresponda.

Una vez aprobada su solicitud por el Ayuntamiento, se les ha-
rd entrega de una placa oficial, que deberá ser colocada de con-
formidad con lo que indica la referida Ordenanza.

Asimismo se advierte que todas las placas que no sean del
modelo oficial, con el correspondiente número de registro del
Ayuntamiento, no tendrán valor legal alguno a la hora de impe-
dir el aparcamiento de cualquier vehículo frente al garage en que
se encuentren colocadas.

Sóller a 15 de enero de 1991.
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Futbol Divisió—Veu de la jornada

Deu equips no mullaren
Toni Rullán

Vibrant partit de Sant Llorenç, on els espectadors pogueren
presenciar un emocionant partit, amb espectacle i gols, empa-
tant a TIRES el Cardessar i el Flatges.

En el demés encontres, autentica sequera goletjadora, es
marcaren ONCE gols amb NOU partits, i DEU equips es queda-
ran en blanc. El conformisme d'uns, la manca d'ambició d'altres i
el sortir a no perdre del demés, fa -com en aquesta jornada- que
a la majoria de camps creixi el avorriment entre els pocs i sufrits
aficcionats que acudeixen -de cada dia menys- a presenciar lo
que es diu un partit de fútbol.

Dues victories a fora, Portmany-Poblense (1-2), malgrat
s'adelanta en el marcador l'equip de casa, Illenc-Alaró (0-3),
conseguint-se els tres gols en temps de descopte.

Quatre empats, dels quais tres foren a ZERO: Cala d'Or - At.
Baierais, Alaior - Eivissa i Ferreries - Sant Rafel, l'altre ho va es-
ser a UN: Alcúdia - Sóller i el quart a TRES: Cardessar - Platges.

Les victores a casa, per la minima diferencia i totes pel mateix
resultat de 1-0, Ferreries - Seislan, Santa Eulalia - Arenal i Hospi-
talet - Cala Millor. Es mantenen les posicions al cap de la classi-
ficació -curiosament, en els tres darrers desplazaments dels tres
primers classificats - no han passat del EMPAT.

Son cuers, empatats a punts, Sant Rafel i Hospitalet.
• • •

Per a la propera jornada, veiem com a partits mes interes-
sants els que jugaran Platges - Cala d'Or, dos equips situats en
zona de promoció d'ascens. I Alaró - Alcudia, Sant Rafel - Car-
dessar, Arenal - Portmany i SOLLER - Ferreries, tots ells amb
negatius necesiten imperiosament puntuar.

Juvenils

C.D. Manacor, 2—CF. Stoller, 2
Joan-Antoni

Alcover, Sergi, Sacarés, Bemat, C,eliá, López, Ji-
menez, Fontanet, Guerrero, Aguiló, Ros. (Tolo, Pomar, David,
Joan A. i Raja).

Gois: Minut 17, 1-0, Munar, a treta d'una falta directe. Minut
23, 1-1 Jugada de Jimenez que fent una passada a Guerrero,
aquest, sense aturar, marca. Minut 57, 2-11, Nadal en jugada
individual Minut 70, 2-2, Jimenez fa una assistència a Raja que
de fort tret marca el gol de l'empat definitiu.

Comentad: Bon encontre el que jugaren ambdós equips,
amb un gran ritme de joc, on el domini i les jugades de perill es
varen repartir a les dues porteries. Resultat just al final del 90
minuts. El Sóller assolí un valuós empat de cara a les aspira-
cions que té l'equip per la lligueta d'ascens a la divisió Nacional.

Diumenge a Can Maioi, l'Espanya de Uucmajor

A les 10,30 hores al Camp den Maiol tindrà Hoc un interesant
encontre, el C.F. Sóller s'enfrontarà a un dificil oponent l'Espan-
ya que es un conjunt bastant fort, si bé també hem de dir que a
vegades es irregular amb el seu joc.

En principi no pareix un equip que pugui fer molt de mal, pe-
rò com sempre solen dir caldrà no confiar-se que després ve-
nen el disgusts.

ll Regional

Arribat l'ecuador de la I liga 	 Segona Regional, l'equip del
Port de Sóller està situat a una zona privilegiada de la taula
classificateria i manté intactes totes les seves possibilitats per
poder realitzar el seu objectiu, que no es altre que l'ascens a la
Primera Regional.

El Port de Sóller acaba la la. volta
com equip màxim goletjador (44)

Andreu Vivas

Aprofitant que aquesta jornada ha estat de descans pel conjunt
solleric, a continuació presentam un quadre a on es pot veure la
trajectória del conjunt de Daniel, tant a casa com a fora camp.

Partits jugats

Total A casa Afora

16 7 9

Partits guanyats 10 5 5

Partits empatats 2 1 1

Partits perduts 4 1 3

Gols marcats 44 27 17

Gols encaixats 24 11 13

Punts 22 11 11

Per lo que respecta a la classificació de goletjadors del Port de
Soller, l'encaçála Rivera amb 11 gols, seguit de Bauzzi amb 9, Ra-
ja amb 7, Abelard amb 6, Vazquez amb 5, Ruiz amb 2 i Galindo,
Alba, Jorquera i Garcia amb 1.

Els números de l'equip solleric son força favorables i al mateix
temps esperençadors per afrontar la segona volta, que comença
diumenge al Camp del Port, enfront el Uucmajor.

Cadets 	 Infantils

C.F. Stoller, 1
Ferriolense, 2

J.A. 

Sollerense, 5
At. Rafal,

J.A.      

C.F. Wier: Jeroni, Se-
gui, Paris, Hernández, En-
senyat, Alemany, Rodri, Mo-
lino, Ribas, Castanyer, Mar-
tinez. (Colom, Gon, Valls, T.
Ribas i Zapata).

Gois: 0-1: Mena.
0-2: Joan
1-2: Ensenyat.
Comentad: L'agressivi-

tat visitant s'imposà al joc
local. Un Ferriolense fort i
decidit, donà la sorpresa. No
hi va haver sort a la primera
meitat, on el Sóller va fer má-
rits per avançar—se al mar-
cador. A la continuació, el
domini va ser més repartit,
aprofitant els de Son Ferriol
molt bé, les ocasions de gol,
posant—se amb un insupe-
rable 0-2, trencat per En-
senyat, d'un bon tret de fal-
ta. A assenyyalar finalment
que un quants aficionats
donaren una lliçó de com
mai s'han de portar qualse-
vol persona civilitzada.

Sollerense: Pomares, Juanjo,
Victor, Morell, M. Ensenyat, Ros,
T. Ensenyat, Xavier, Carbó, Ca-
sas, Bernat. (Querol, Brage, Cal-
dentey, Burgos ¡Puig).

Gols: Carbó (3) i Casas (2).
Comentari: Seguint
el Solleresen dona bona

compta del seu rival amb un
triomf merescut. A la la. part, els
allotets de Andreu Pons, ja do-
minaran netament la situació,
acorralant pràcticament al Rafal.
Carbó suma tres gois més, però
els niMs el traicionaren i l'arbitre
es va veure obligat a expulsar-lo.
Amb el partit decidit (4-0), a la
segona part va afluixar el ritme
local, perdent força ofensiva. Els
visitants no feren cap perill ni un.      

POSTRES    

Marroig           

PASTELERÍA   

Comunica als seus clients i públic en general
que a partir del dia 20 fins dia 28,
ambdós inclosos, estarà tancat.  

Vicario Pastor, 3 - Tel. 631973
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Un oportú bàsquet de Grauches als darrers segons, dóna els
dos punts al Cadet a Pollença

Tan sols una derrota en cinc encontres (el Ju-
nior Masculí, per la minima), converteixen altre
copmolt bona la jornada de l'últim cap de set-
mana. Demà dissabte per altre part, intensa ac-

tivitat a la pista de St. Vicenç de Paul, amb la
celebració de CINC partits oficials. La marató
s'iniciarà a les 10,30 i s'allargarà fins passades
les nou i mitja del vespre. Tots al banquet...!

La Vall dels Tarongers serà l'escenari
de cinc proves ciclistes, entre ells dos Cam-
pionats de les Balears, i la "clássica" RUTA
TURISTICA CIUTAT DE SOLLER, que
aquest any arriba al seu vint-i-cincquè ani-
versari, segons acaba de confirmar telefòni-
cament a "Veu de Sóller' la Federació Te-
rritorial Balear de Ciclismo.

El Calendari, presentat pel Club Ci-
clista "Defensora Sollerense", aprovat pel
màxim organisme illenc de ciclisme és el
següent:

- Dia 12 de Maig: "XXIV Campionat de
les Balears de Muntanya", per a Juvenils.

-Dia 18 d'Agost: "XXV Ruta Turística
Ciutat de Sóller" per Aficionats.

-Dia 15 de Setembre: "XV Campionat
de les Balears de Muntanya" per a Vete-
rans.

- Dia 10 de Novembre: "XV Baixada a
Sóller". Marxa cicloturistica per a totes les
categories.

- Dia 1 de Desembre: "VI Ciclo-Cross
Son Angelats", per a totes les categories.

La "Ruta" sere de nou el plat fort del calendarl SOISOfiC

Restaurante Suizo
DEIA

con sus especialidades
de la Suiza Italiana

Suiza Francesa
Suiza Alemana

Prueben nuestros nuevos FONDUES
(8 variacions)

Disfruten también de nuestra nuevo
Bodega "LA TICINESA" en la terraza del primer piso.

Especialidodes:Paletilla o piernas
de cabrito y pastas frescas.

RESERVAS: 6391 39
Calle Arch. luis Salvador - DE IA

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

y I/

BernattBernat
C/. Obispo Colom, 20

	 (LB 	

Tells: 633955 - 632803
Presupuestos sin compromiso

wi074,

Calle Luna, 12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47
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Bilsquet Ciclisme   

Una bona defensa en zona
condueix a un clar triomf de les

Mmines de II Divisió (52-42)

&Slier, seu de cinc proves durant la temporada del 91

La "Ruta" arriba al seu
vint-i-cinquè aniversari

11131y. Femenina

J. Mariana, 52 - Cide, 42

Malgrat les Ilenegadisses
condicions de la canxa, es va
veure un notable partit, on les
locals amb una defensa en zo-
na, dugueren a tot moment
l'iniciativa al marcador, i qual el
Cide s'apropava a la cistella, els
triples de Cati Morell feien tor-
nar les coses al seu Hoc. A la
segona part, les diferències os-
cilaren entre els 10-12 punts.
Bon rendiment d'A.Soler en
atac.

Junior Masculí

Capitol, 61 - J. Manana,59

Tal volta, el pitjor partit jugat
pels juniors. A la primera  partia
defensa a l'home fou superada
pels locals. A la continuació, el
Mariana va canviar a zona i do-
RA la volta al marcador. A man-
ca de 26 segons, aventatja visi-
tant (57-59), i possesió de pilo-
ta, pert) una pèrdua de pilota i
un 1+1, va decidir el triomf pels
locals. I és que hi ha luxes que
un entrenador no es por per-
metre...

G.M.

Demà dissabte to  po-
drem començar a rememorar
veils temps amb l'inici d'un

Pollença, 41 J. Mariana, 42

Victòria aconseguida en els
últims segons. L'inici fou de clar
pollencf, superant als sollerics
amb una encertada defensa in-
dividual. Deu punts amunt pels
locals al intermedi. Al a segona
meitat, la zona del Mariana ana-
va escurçant distancies fins
que en el darrer minut un ban-
quet de Grauches, enmig d'una
gran mode), significa la victò-
ria.

B. Inca, 44 - Mañana "B", 56

Després d'un començament
fulgurant del Mariana (3-14), el
partit es va anar equilibrant,
arribant-se al descans amb dos
punt amunt dels sollerics. Uns
canvis a la segona part, i un
triple decisiu de J. Garcia varen
tornar la tranquilitat a un Maria-
na superior a tot moment. J.
Ródenas, J. Garcia i J. Gil, foren
altre cop, els homes decisius.

Infantil Masculí

Sa Pobla, 25 - J. Mariana, 60

Igualtat en els primers mi-
nuts (9-8), pen!) a partir del mi-
nut 10, Juanjo Castanyer (24

tomeig de cinc en pista que
tendra Hoc al C.P. Victòria i
que organitza la Coordinado-
ra de Joves Cristians de
Sóller.

S'hi han escrit vuit equips

punts), va marcar la diferència.
A la segona part, la desigualtat
tant a la pista com al marcador
fou tan clara que sols existí un
equip: el Mariana. V. Oliver (14),
M. Arbona (18), i el nomenat
Castanyer, els millors sobre el
parquet.

FF_MENINO
2e. Aut Femenles

Santa Mana, - Gilet Esp., Aplaz.
Bons Aires, - Puigpunyent, Aplaz.
JUV. MARIANA, 52 - C.I.D.E., 42
Jovent-Cimsa, 50- But.Joan, 33

Jovent-Cimsa 	  1 91 640 447 19
J. MARIANA 	  1 82 499 425 18
Gilet Esp 	 72 523 404 16
But.Joan 	 1 55 395 408 15
C.I.D.E 	 1 37 426 475 13
Puigpunyent 	 36 374 443 12
Bons Aires 	 17 366 441 	 9
St Maria 	 17 307 487 	 9

PROPERA JORNADA

Un total de cinc partit es ju-
garan dema. dissabte. Vegem el
horaris:
10,30: J. Mariana - St. Vicenç
de Paul (Mini-Femení).
11,30: J. Mariana - La Glória
(Inf. Masculí).
17,00: J. Mariana - Jovent
(Cadet Femenf).
18,30: J. Mariana "B" - Cide "B"
(Cadet Masculí).
20,00: J. Mariana" P. Manacor
(Cadet Masculf).

Follets High School, Pep-To-
ni's, Téntol, Hostal Es Port,
Escoltes, Fortuna, F.P. i Caliu.

El tomeig, en forma de Ili-
gueta, sera arbitrada per Pe-
dro Jiménez, i s'ha establert
diferents premis segons la
classificació final i trofeus al
maxim golejador, porter
menys golejat i equip més
deportiu.

Per demà s'han previst els
primers enfrontaments. A les
11 del matí Follets-Pep Toni's,
a les 12 F.P.-Escoltes, a les 15
h. Fortuna-Hostal Es Port i a .
les 16 Caliu-Téngol.

Joan

La Volta a Mallorca passará
per Sóller

La Volta Ciclista a
Mallorca professional reapa-
reix aquest any dins el Calen-
dan com una "Challenge" de
cinc proves, que es faran del
tres al set de marg.

La darrera etapa, que es
disputara el dijous, dia set de
març, amb sortida des de el
Velódrom de Ciutat i final en
el Castell de Bellver, passarà
per la nostra Ciutat.

El pilot, dins el que es tro-
baran la majoria de corredors
dels equips espanyols, pujarà
el Puig Major per la part de
Lluc, baixant posteriorment a
Stoller, per seguir cap a Deia,
Valldemossa i final al Castell
de Bellver.

El solleric Ramon Ros dins
Ia Seleccio Espanyola

El ciclista aficionat solleric,
Ramon Ros, que resideix ac-
tualment a Ciutat, després de
rebre una interessantissime
oferta económica d'en Joan
Serra, responsable de la Co-
missió Olímpica de la Federa-
ció Espanyola de Ciclisme,
assegurant-se així, a més, una
plaça per a les ampiades de
"Barcelona -92", signa, a
començament de temporada
arnb la Seleccio Espanyola, a
les ordres del tècnic rus.

La "Vuelta a España" tam-
bé passará per Sóller

La vinent edició de la
"Vuelta a España" que co-
mençarà el dia 29 d'Abril a
Mérida, i acabara el 19 de
Maig a Madrid, passara molt
possiblement per la nostra
Ciutat.

Dels trenta-quatre ports
de muntanya que es pujaran
durant el vint-i-un dies de cur-
sa, arnb tota seguretat el Puig
Major sera un d'ells.

Les etapes setena i viute-
na es disputaran a la nostra
Illa, els dies cinc i sis de maig.
La vuitena contra-rellotge,
arnb un recorregut de quaran-
ta-set quilòmetres (Cala
D'Or-Cala D'Or). I la sisena
amb un recorregut de cent
vuitanta-vuit quilómetres, disn
els que amb tota seguretat
els vint-i-dos equips profes-
sionals (onze d'ells espan-
yols), arnb un total de cent-no-
ranta-vuit corredors a la sorti-
da, passaran per la nostra
Vail.

El que si ens pareix bas-
lant incréible -a pesar de que
sigui certa- es l'oferta feta pel
President de la Comissió
d'Esports del Conseil Insular
de Mallorca Andreu Riera a
Unipublic de CENT MILIONS
DE PESSETES, porqué la
"Vuelta" del cinquanta aniver-
sari (l'any 1995), comenci a
Mallorca.

Nodrida 	 representació
sollerica a la Diada de Sant
Sebastià

A pesar del mal temps, i la

brusquina constant, una no-
drida representació sollerica
del Club Ciclista "Defenso-
To Sollerense", va participar,
com cada any, des de la pri-
mera edició, a la "XII Diada
Ciclista de Sant Sebastià",
feta a Ciutat, arnb una partici-
pació de mé de cinc-mil bici-
deters, segons fonts de l'or-
ganització.

Ramón Ros, guanyador de
Ia primera cursa de l'any

Ramon Ros, integrant de
l'equip pre-olímpic Seat Ado
92, fou el guanyador absolut
de la primera cursa de la
temporada, al imposar-se,
dissabtee al sprint als seus
companys d'equip Alvaro
González i Eleuterio Mancebo,
a la prova de carretera ogga-
nitzada pel C.C. Arenal. A la
segona prova, diumenge pas-
sat, es va imposar n'Angel
Edo, també del Seat Ado 92.
A la general de les dues cur-
ses es va imposar el corredor
solleric, seguit de n'Alvaro
Gonzalez.

Jota &Etesfer 	 Cadet Masculí

Futbol cinc en pista

Amb la participació de vuit equips

Torna l'activitat a la Pista Victòria!



Aparcament conflictiu - Batle
nefast

- Asfalt pendent - Lliçó de neteja

—Des del Cami de Cas Jurat, un ciutadà vol denun-
ciar: "No comprenc com deixen aparcar en el Loci del bar
Bons Aires (just després del futbol), fins al Cami de la
Villalonga. Són uns cent metres molt transitats, de doble
direcció, i els taps són seguits. Lo greu és que un hagi
"d'estirar las orelles" contínuament als responsables. Aim')
s'hauria de preveure. Es tan dificil...?".

*

—Una senyora de la barriada de l'Alqueria del Comte
està astorada per unes recents manifestacions del batle
Repic: "Ara diu que vol demanar explicacions als respon-
sables de l'obra del Túnel. Però por favor, dos dits de
vergonya. Quan ha tengut la "delicadesa" la nostra prime-
ra autoritat d'oferir explicacions de les seves sempre po-
lèmiques decisions? Tot el contrari. S'ho monta, i s'ho
menja tot solet, i se'n fot den "Pep i sa Mare". A bon se-
gur que l'história el jutjarà com a un dels alcaldes més ne-
fasts de la recent época, tant en la gestió personal, com
en l'econòmica. Bon viatge!".

* * *

—Insisteix un lector de les rodalies del Pla den Bieleta:
"Fa més de dos anys que vàrem pagar la contribució es-
pecial per l'asfaltat de la Costa den Llorenç, i encara ara
no s'ha fet res. Què passa aqui?".

* * *

—Ens deixa un missatge gravat un lector content amb
Ia brigada municipal de neteja "Vull donar l'enhorabona al
personal que neteja les places i els carrers perquè el dia
de Sant Antoni demati ja havien llevat les restes de cen-
dra, arena i rabossots dels focs de la revetla anterior. Si
tothom fes com aquests al.lots, les coses de l'Ajuntament
anirien molt millor...".

CARN I OSSOS
Autor: Es soldadet de sa motxilla

Nota de redacció
Des de la redacció publicarem, innocentament i
sense voler ferir a ningú, fotografies divertides o
simpâtiques. Convidam als nostres lectors a
col.laboraren aquesta secció:

Si teniu alguna fotografia, antiga o moderna, diverti-
da o simpàtica, amb gent coneguda o desconeguda de
Sóller, podeu enviar-nos-la a "Veu de Sóller". Sempre se
vos tornaran la setmana següent de la seva publicació.

Mal !lamps sa son!
• Queda molt clar que el socialista Josep Alfonso no

s'ho estava passant de lo millor. La becadeta que va fer a
n'el míting del seu propi partit, amb la participació de l'il.lus-
tríssim President del Congrés de Diputats, Fèlix Pons, va
fer história.

Podem agrair a n'Alfonso Guerra que no colocàs al
"bello dormilón" com a conductor d'autocar; ja s'hauria es-
tampat a la paret.

També és broma, però el sopar que mos donaren va ser
l'hõs... de bol A partir d'avui deixarem els socialistes en pau.
Ja està. bé!

Mal !lamps sa fam!
• Si vosaltres sapiguéssiu sa penada que vàrem passar

per treure aquesta foto a n'aquest bombonet, no vos ho po-
dríeu ni creure. Malgrat tot, valgué la pena perquè veure
aquesta obertura bucal, que se menja aquesta patata amb
tanta fam, feia escarrufar. Era anglesa i, a més, d'esquerres.
Vengué a Mallorca amb 30 metres de budells sense estrenar.

Amb aquesta escena queda clarament demostrat que
'home ve de la patata...

Petanca

Reobertura
BODEGA SA LLUNA

Especialitat Xocolata amb Xurros i "Gofres"
TAPES VARIADES

Carrer de Sa Lluna, 108 — SOLLER
VOS ESPERAM!

PANADERIA Y PASTELERIA

TOLO TRIAS
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS

Calle Rectoría, 1 - Tel. 630042 -...SOLLER

Plaatea

C/. Palou, 22. Tel. 63 38 42 40 Procolor*de Miguel D. Bernat

PAPELESPINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

emahi DROGUERIA

Amb motiu de la
creació d'un arxiu,

demanam a les
persones que tenguin

material d'anys enrera,
ho duguin a:

* La Rectoria
* Sastreria Martin

(Carrer de Sa Lluna)

1961 -1991,30 anys
d'escoltisme a Sóller,
A.E. Capità Angelats.
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Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCIO

A DOMICIL!

Tel. 633049/630387
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PREFERENT
	

GRUPOS
Grupo A

Santa Marta, 6 —H. Frances, 3
	

Puente, 4 — Punta Verde, 5
A. Molinar, 9 — Can Gaspar, 0
	

Sdler,7 — Llama, 2
Visa, 6 — S'Arraco, 3
	

Son Busquets, 4— Hostalets, 5
U. Sdler, 5 — Arenal, 4
	

Unión Inca, 6 — Son Cladera, 3
Amanecer, 5 — Can Pastilla, 4
	

Brasilia, 6 — A. Andrab, 3
Santa Marta 	 12	 8 4 64 44 16 Puente 	 12 10 2 77 31 20
Arenal 	 12 	 8 4 61 47 16 Seller 	 12 10 2 65 43 20
A. Molinar 	 12 	 8 4 61 47 16 S. Cladera 	 12 8 4 67 41 	 16
U.Soller 	 12	 8 4 60 48 16 P. Verde 	 12 7 5 56 52 14
Amanecer 	 12 	 7 5 60 48 14 Brasilia 	 12 6 6 57 51 	 12
Visa 	 12 	 7 5 53 55 14 U. Inca 	 12 6 6 53 55 12
H. Frances 	 12 	 5 7 52 56 10 A. Andraitz 	 12 6 6 52 56 12
Can Pastilla 	 12 	 4 8 51 57 8 S. Busquets 	 12 3 9 46 62 	 6
Can Gaspar 	 12 	 4 8 43 65 8 Hostalets 	 12 3 9 36 72 	 6
S'Arraco 	 12 	 1 11 35 73 2 Llama 	 12 1 11 31 77 	 2

Sóller i Unió comparteixen liderat
Toni Rullán
	 Arenal, Molinar i Unió de Sóller.

Resultats:
Preferent A: Unió de Sóller, 5 -

D'autèntica sorpresa es pot Arenal, 4
qualificar la derrota a casa seva, 	 Preferent B: Sóller, 7 - Llama, 2
del "lider" Puente, que, juntat-se 	 Segona: P. Asturias, 6 - Sóller, 3
amb-la victòria del Sóller, fa que

	 Punta Verde, 4 - Unió de Sóller, 5
ambdós equips abans esmentats Belles Pistes, 4 - Son Busquets, 5
comparteixen el liderat del grup Tercera: UDYR, 4 - Unió de
B. de Preferent. En el grupo A, 	 Sóller, 5
comanden la classificació, empa- Femenines: Llama, 5 - Unió de
tats a 16 punts, el Sta Marta, 	 Sóller, 4



Alguns aqüifers i pous del Camp de sa Mar han estat contaminats per les filtracions del clavagueram actual.

EBAIXES EN
EDREDONS

Ca(Mtilutg7V-°6WS - SOLLER

—Confecció de cortinatges i ins-
tal.lació de barres a domicili.* * *

secció de llenceria i
decoració per a restaurants i
hosteleria.

cagrA: ioliver
Facilitats de pagament en operacions importants.

tinia exclusiva de FAX: 63 03 34

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7 -Teléfono 630132

Sontioume, 7- Teléfono 631286
FABRICA: !Hera, 48- Can Tobalet - Tel. 63065 I

REBAIXES
ROBA PER A INFANTS

-	 Telf. 6 i 121 	 -	 07100 SOLLER

1 2	 Veu local
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Un any després de l'adjudicació  deies obres

Sorgeixeki dificultats en iniciar la renovació del
clavagueram del Camp de sa Mar

El mes de desembre de l'any 1989, l'Ajuntament adjudicà per concert
directe a l'empresa Construcciones Puigserverl' execució de les obres de

renovació del ramal de clavagueram del Camp de sa Marque va des de
l' hotel Rocamar, per la carretera general, fins al col.lector general que

passa per la platja den Repic. Aquest projecte estava inclòs en el Pla

d'Obres i Serveis que convocà el Conseil Insular de Mallorca(CIM) per al
mateix any 1989.
El pressupost totalde les obres ascendia a 6.865.830 ptes., inclosos els
honoraris de direcció de les obres. D'aquesta quantitat, el Conseil Insular i
I 'Estat central en pagaven el 60%, i l'altre 40% l'aportava l'Ajuntament.

Redacció

Segons la memória redac-
tada pels tècnics municipals,
aquest ramal de clavagueram
es troba en molt males condi-
cions i produeix filtracions que
afecten els aqüífers i pous de
la zona, fins el punt que al-
guns veins del Camp de sa
Mar havien formulat les co-
rresponents denúncies contra
l'Ajuntament per aquestes de-
ficiencies.

En conseqüència, els tèc-
nics aconsellaven, per raons
sanitaries i de salubritat, la re-
posició de 565 m. lineals de
clavagueram, que són els que
estan en pitjors condicions.

Obres a realitzar

Per tal de sanejar la xarxa,
s'ha de tallar el trespol asfàltic
de la carretera i fer una síquia
de 60 cms d'amplaria, amb
una pendent maxima del 2%
perquè les aigües puguin dis-
córrer per gravetat. Al fons de
la canalització s'hi col.locarà
una solera de formigó i a con-
tinuació una canonada de 25
cms. de diàmetre, que es

cobrirà d'arena. Seguidament
hi haura una capa de terres
seleccionades, una solera de
20 cms. de gruixa i la capa as-
fàltica.

A més d'aix6, es col.loca-

ran deu pous de registre fets
de totxos, d'un metre de dia-
metre i comporta metallica de
fundició reforçada, enrasades
amb el paviment de la carre-
tera.

Un any després, problemes

L'inici de les obres s'ha re-
tardat més d'un any, per no
fer-les conincidir amb la tem-
porada turística. Després dels

Reis, l'empresa adjudicataria
comença les obres obrint la
síquia a la carretera, però de
seguida sorgiren els proble-
mes:

• En primer Hoc, el De-

partament de Carreteres, de-
penent de la Conselleria
d'Obres Públiques, formula
una denúncia la setmana
passada contra l'Ajuntament
de Sóller per no haver sol.lici-
tat l'autorització d'aquell or-
ganisme.

• En segon Hoc, el subsol
on es realitzen les obres té
molt poca consistència, i els
camions de gran tonelatge
que transporten materials de
construcció cap a la platja i a
la urbanització de Muleta cir-
culen constantment per ague-
l la carretera i provoquen con-
tinus esllavissaments de te-
rres a les parets de la canalit-
zació, que dificulten els tre-
balls.

Solució dificil

En el moment de redactar
aquesta notícia, es desconei-
xia quines solucions practi-
ques podrien tenir aquestes
dificultats sorgides a darrera
hora, i s'estava a l'espera
d'una reunió entre l'empresa
adjudicatària, els promotors
de les urbanitzacions i el Bat
le.

Estudi sobre l'aprofitament de l'aigua de Sa Costera Per evitar que vagin al torrent

El subministrament d'aigua potable al
Port de Sóller hauria de ser prioritari

Fornalutx sol.licita conduir les aigües
brutes a la nova depuradora

Redacció

Informàvem en la nostra edició anterior
que l'Ajuntament de Fomalutx havia presen-
tat varies al.legacions a l'estudi de les variants
per a l'aprofitament de l'aigua de la font de
Sa Costera, que ha realitzat l'empresa CE-
DEX per encàrrec del Ministeri d'Obres Públi-
ques.

Aquest projecte preveu tres possibles so-
lucions per al transport de l'aigua d'aquella
font fins a la vall de Sóller, des d'on seria
bombejada cap a l'altra banda de muntanya a
través del túnel del Coll.

La postura dels sollerics

La setmana passada, l'Ajuntament de
Seiner clarifica parcialment la seva postura.
En una reunió celebrada per la Comissió de
Govern el passat dia 15, el Consistori acorda
obrir una via de diàleg amb la Direcció Gene-
ral d'Obres Hidràuliques del Ministeri d'Obres

Públiques, per tal de "facilitar el paso de la red
conductora de agua por este municipio, a
cambio de la cesión del caudal necesario pa-
ra el suministro de agua al Puerto de Sóller,
en sustitución del agua de la fuente de Sa
Cimentera".

Igualment s'acordà sollicitar la presència
d'un membre de l'Ajuntament de Sóller a to-
tes les actuacions relacionades amb el tema
de l'aigua de Sa Costera.

Les fonts de Sóller

Finalment, es va sol.licitar que en el pro-
jecte no estigui previst "menoscabar ningún
caudal de los manantiales que suministran
agua a la ciudad". Aquesta petició es fona-
menta en l'existència d'un projecte de millora i
ampliació de la xarxa de distribució d'aigua
potable, en el qual està prevista la construc-
ció d'un gran dipòsit regulador per emmagat-
zemar i distribuir l'aigua de la nostra ciutat.

Tots aqueixos acords hauran de ser re-
frendats pel Ple de la Corporació.

	Redacció
	

depuradora de Son Puça
Pels camins des Murterar
i de Sa Figuera

Prest començaran a
Fornalutx les obres de 	 Aquest mes de gener, la
construcció de la nova xarxa Comissió de Govern de
de clavagueram que, l'Ajuntament de Sóller ha re-
d'acord amb el projecte solt contestar al de Forna-
aprovat, vessarà les algues lutx en el sentit d'accedir a
al torrent. la sol.licitud.

	

Conscients de les previ- 	 En la mateixa resposta, i
sibles filtracions cap als a la vista que els organis-
aquifers i fonts situades més mes autonòmics no creuen
avall, amb la conseqüent aconsellable fer baixar el
contaminació, i dels proble- col.lector per l'interior del
mes sanitaris que pot oca- torrent, el Consistori solleric
sionar aquest abocament suggereix que la canonada
d'aigiies brutes, l'Ajunta- baixi per la carretera general
ment de Fornalutx es va di- i segueixi cap a Ses Set Ca-
rigir al de Sóller sol.licitant ses, el camp de futbol i el
coder connectar el seu camí de Sa Figuera fins a
col.lector a la nova estació l'Horta.

A més d'aquesta pro-
posta, ambdós municipis
semblen disposats a subs-
criure un conveni per al
manteniment de les ins-
tal.lacions de la nova depu-
radora.

Segons les noticies arri-
bades a Veu de Sóller, For-
nalutx hauria de satisfer un
canon de connexió a la xar-
xa de clavagueram de
Sóller, més una quantitat
anual per a la conservació
de la depuradora. Es previ-
sible, també, que aquestes
quantitats es fixin propor-
cionalment al nombre d'ha-
bitants del municipi, o bé
d'acord amb el volum d'ai-
gua que transfereixin a la
depuradora.




