
Al.lega motius urbanístics i queda en minoria davant oposició

G.M.

Després d'una crisi
al si del pacte majoritari
de govern que s'arros-
segava des de feia
unes setmanes degut a
conflictes urbanístics, el
batle Joan Arbona ha
destitUil dels càrrecs els
tré4 regidors indepen-
dents i ha quedat en
minoria davant l'oposi-
ció.

Les	 discrepancies
sorgiren arran de la pre-
sentació per part dels
Independents del pla
Sóller 93 exposat per
Veu de Sóller la setma-
na passada.

Els motius

El batle Joan Arbo-

na (PSM), Ramon So-
cias (PSOE) i Miguel
Nadal (CDS) han expli-
cat que el Grup Inde-
pendent vinculava
l'execució del pla Sallar
93 amb la possibilitat
d'urbanitzar els Béns
d'Aval!.

En canvi els Inde-
pendents, Bartomeu
Colom, Andreu Oliver,
Amador Castanyer i
altres components de la
candidatura, afirmen
que mai no pogueren
parlar seriosament del
tema, i que la decisió
del bathe ha estat "una
manera caciquil de ti-
rar-nos al carrer".

Ampla informació
amb testimonis de
tots els partits politics
a pagines 6 i 7.

oatle destitueix els tres regidors
ndPpenclents

Joan Arbona, Ramon Socias i Miguel Nadal anunciaren dissabte la signatura del decret de destitució
deis càrrecs atorgats als Independents corn a membres del pacte de govern.

Un solleric a
la Universitat

de Stirling

Sa Nostra
beneficia els

estudiants amb
la concessió
de beques

Intime Casasnovas

Sa Nostra, Caixa de
Balears ha presentat la
convocatória dels ajuds per
a l'amphació d'estudis a
l'estranger per al curs 92/93,
modalitat de _beques a qué
poden optar tots els llicen-
ciats que a partir de la justi-
ficació d'algun tipus de rela-
ció arnb la Universitat de
les Illes Balears I sense
haver superat encara l'edat
máxima de 30 anys.

A través d'aquestes be-
ques, Sa Nostra cubreix el
bitllet d'anada i tornada amb
avió al lloc de desti, la matri-
cula de la Universitat que
hagi admès el becari, deu
mensualitats de 1.500 dólars
i una partida afagida de 600
dòlars per a l'adquisició de
Ilibres.

Per tal d'accedir a
aquests ajuds els sol.lici-
tants hauran de demostrar
un domini suficient de
l'idioma de la Universitat on
es realitzin els estudis, a
més d'incorporar a la solici-
tud un projecte de l'activitat
a realitzar i un aval d'aquest
mateix projecte signat per
un professor tutor de la Uni-
versitat de les Illes Balears
(UIB).

Es aquesta una expe-
riència que s'inicia l'any
1985.

De flavors ençà, 23 han
estat les persones beneficià-
ries d'aquestes beques, vuit
de les quals l'han poguda
gaudir durant dos anys con-
secutius.

D'aquests beneficiaris, i
en oroya dels bons resultats
assolits, deu ocupen placa
de professor a la UIB, altres
ho fan a universitats penin-
sulars i, en general, tots ells
ocupen Ilocs relevants en
institucions (Son Dureta, Par-
lament Europeu, etc.), em-
preses consultores o exer-
cint com a professionals IR:

berals.

Solleric

Un d'aquests beneficia-
ris és solleric. El seu nom es
Bartomeu Deià Canals, de
Can Det, que va fer un mas-
ter Bussiness Administration
en marqueting i relacions
públiques a la University of
Stirling.

Administració

Dilluns, el Jutjat de Pau
s'instal.la a les Cases de la Vila

Redacció

Durant les darreres
setmanes s'han accelerat
els treballs per tal de tras-
Iladar les dependencies
del Jutjat de Pau a les Ca-
ses de/a Vila.

El trasllat definitiu esta
previst que tengui Iloc el
dilluns dia 23.

El Jutjat de Pau ocupa-
rá les sales de la primera
planta de l'edifici de les
Cases de la Vila, on s'està
habilitant un despatx pel
Jutge Salvador Reynés i
unes oficines, així corn una
sala-arxiu a la darrera plan-
ta.

Policia Local

A fi de poder ins-
tal.lar-hi el Jutjat, l'Assis-
tent Social es trasIladarà a
un despatx més discret de
la planta baixa, on ara hi ha
la Policia Local, i la Policia
Local passarà a ocupar
l'edifici que queda buit al
carrer Prosperitat.

Amb aquest canvi es
pretén situar el Jutjat a un
lloc més céntric i aconse-
guir que la policia tengui
un garatge per aparca-
ment dels propis vehicles i
un magatzem per guardar
les senyals de tràfec i de-
més material de circulació i
protecció civil.
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Exhibició de
Gimnàstica Ritmita

Joan

Dissabte passat en el Col.legi dels Sagrats Cors
(Convent), les setze alumnes de Gimnàstica Ritmica,
baix de la direcció de la seva entrenadora Mari-Paz
Moreno, feren una interessant exhibició, una per una,
dins la Modalitat de Mans Lliures, demostrant tot el
que han aprés fins ara. La nostra enhorabona a totes les
alumnes i molt especialment a na Mad-Paz, pel gran
treball desenvolupat.

Mari-Paz Moreno entrenadora de les joyas esportistes.

=MI



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés

• Que en Joan Oliver hagués anat al Simpo-
sium de medicina de marató.

• Que durant la mateixa setmana hagi fet un
munt de coses.

• El preu de les ulleres de tan honorable
personatge.

• Que segons la Veu de Sóller s'hagi recu-
perat la procesó de Jesus Nazaré.

• Com es pot recuperar si no s'havia fet
mai?

• Sembla mentida que sembli mentida.
• Que la catequesi dels divendres duri fins

tan tard.
• Que les mares dormen i les filles resin.
• Que amb totes les històries que passen,:

politiques s'enten, en Repic torni menys dolent.
• Que "en la ventana te vi" i pel cap duies un

gorro.
• Que me pensava que eras tu i era un porc

que treia el morro.
• Que al primer dia que fa un poc de sol, el

guiris ja puden a carn torrada.
• Que avui governam i demà no.
• Que els independents no oblidaren facil-

ment el passat divendres 13.
• Que va esser mes que un dia. Va esser un

aconteixement.
• Que el batle hagi recuperat la dalla.
• Que el pagès no hagi estat mai a Cancún.
• Que na Maria Marques camini tant.
• Que algú Ii volgués robar la cartera però, la

defensa corn si fos seva.
• ¡Animal!!! va esglaiar. Quin "susto" que

m'has dat.
• Que prest tornarà en Manolo Pérez. Grà-

cies a Déu. La premsa farem algún dinar.
• Que no tenim capità Angelats.
• La poca grassa den Miguel Gual.
• Que nonó vol dir dormir.
• Que en Tolo Ximet sigui una de les perso-

nes mes ben relacionades, tant de Sóller com de
fora de Sóller.

La setmana

Santoral 	

Divendres dia 20
Dissabte dia 21, St. Benet
Diumenge dia 22, St. Pau de
Narbona
Dilluns dia 23, St. Josep Oriol
Dimarts dia 24, St. Daniel
Dimecres dia 25, Encamació de
la Mare de Deu i Mare de Déu
de Grecia
Dijous dia 26, St. Eugenia i St.
lrineu.

Costumarl 

Comença la primavera. Anti-
gament, els podes clàssics feien
començar l'any amb aquesta es-
tació, i abrí feien coincidir el des-
penar de la natura amb l'inici de
l'any.

Ara, comencen a govemar els
Aries que, segons diven, regeixen
durant mig any. primavera i estiu,
que són els millors temps de l'any.
Els pagesos drven que durant
aquest temps les ovelles geven
del costal dret.

Segons el nostre calendari,
Pasqua ha de caure en la primera
Huna plena de primavera. Aquesta
setmana que passam ha estat Hu-
na plena, per?... encara no es pri-
mavera, de fet ha estat la darrera
luna plena d'hivem. Per (un cicle
lunar). Per això per que sigui Pas-
cua hauran de passar tots aquest
dies més, i es per aquest motiu
que enguany Pasqua cau molt
lord. 

,o en

Sorteigd'ahirdijous,
dia 19 demarç

4	 6	 35
40	 46	 47

C.18/R.8

LI
RICA

Dijous, 19 març 	 88.990

Dimecres,18març 	 52.524

Dtmarts,17 mar; 	 73.180

Dillims,16març 	 39.500

Divendres, 13 	 06.214
(Serie

o

Sortejos

Sabies que...?
Esquirol -Formigues -

Calàpets -Gallines - Abelles

• Bailar esquirol es diu d'une baldufa quan bella desigual-
ment.

* Si les formigues f ran process6, senyalen pluja. Si la reina
de les formigues surt del niu ha de ploure. Si agrenau ai
vespre o un divendres sant, sortiran foramigues.

• Si els infants maleeixen un calàpet, a la nit, aquest animal
els anirà a orinar a I 'orella.

• Quan una gallina canta diu: "Tot l'any ponc, tot l'any poc,
tot l'any ponc, i no duc sabaaaaaaaaates!".

• Perque no te piqui una abella, has de moure la ma davant
la cara dient: "Demà ès divendres, demà Os divendres".
L'abella s'en anirà aviat.

El Temps
Estació de Sa Vinyassa

-.....L==CLL,=21=7.2.1•S7.

AVUI DIVENDRES
ENTRA LA

PRIMAVERA

TEMPERATURES
Màx. 20,2
Min. 3,6

Hem seguit amb el temps primaveral, temperatures
agradables durant el dia i un poc fredes ala nit.

Aquesta pullada de bon temps, que ha coincidit
amb el final de l'hivern, perque avui divendres entra
la primavera astronómica, a provocat aquests da-
rrers dies una aceleració de la floració dels arbres,
que podría perilla si ens arriben aires molt freds del
Nord un fet que es sol produir moltes vegades dins
la primavera.

Efectivamentt sembla que coincidint amb l'inici
de la primavera es prepara un canvi més o menys
important, ara per ara no es pot asegurar de que
plogui, lo que si pareix es que ens arribara del Nord
o Nord-oest amb una davallada de les temperatu-
res.

Fer poble a través
del periodisme

La imatge d'un periòdic local no ha de ser
anar en contra de... ni anar a favor de...

La imatge d'un periòdic local tampoc ha de
ser pitjar es manat a... o tirar encens a...

Un periodic local ha de ser un servei.
-Un servei informatiu, treballant l'objectivi-

tat ¡la pluralitat.
- Un servei d'opinió, permetent el libre dis-

curs ideològic a les seves planes.
- I un servei divulgatiu, fent que la cultura i

la ciencia deixin llibre i s'acostin més al  ciutadà.
D'aquest darrer servei n'hem parlat poc i amb

ell podem finir, aquesta, nostra, aproximació a tu,
lector.

* * *

A més a més de a la informació, Veu de Sóller
ha dedicat, dedica i dedicará les millors págines,
les de reportatge, a història, costums, literatura
i ciència.

Ho ha fet, enllestint veus majors de climatolo-
gia, edificis històrics, marges, indumentària,
geografia, excursionisme, biografies, botánica,
ecologia, astronomia, divulgació esportiva, folklo-
re, zoologia, música, festes, informàtica, església,
tercera edat, museus, sanitat, escoltisme, cuina...

Aquestes veus majors són la nina guapa de la
casa. Se les cuida al maxim en acabat i presenta-
ció per a que els reportatges siguin atractius i
documentats.

* * *

Totes aquestes tasques esmentades des de
l'inici de l'escrit, s' han fet:

- perquè agradaven a l'autor.
- Però ~be, amb voluntat de dedicació

personal.
Ganes i voluntat són sinònims d'estima-

ció.
Rutina i obligació en són les anttinimes.
I, per acabar, un prec a tu, lector!:
Avisan's sempre, sempre, si la nostra fla-

ma avinva!

Teléfons

Ajuntament de Dele
Jutjat de Sóller 	
Notaria 	
Rectoria 	
Pdicia Municipal 	
Pcricia Municipal-Urgen:es.. 633721
Guardia Civil 	 630203
Bombas 	 632500
Unitat Sanitaria 	 633011
Creu Roja 	 630845
Mercat 	 630231
Escaxador 	 633561
Cementin 	 631429
Residencia-Hospici 	 630777
Depuradora 	 630842
Correus 	 631191
'El Gas", sa. 	 630128
ServeiFuneran 	 630805
'El Gas' s.a. (avenas) 	 630198
• Gas" s.a (Urgencies) 	 631108
Locutai Biniaraix 	 630017
Obres de Port 	 633316/69
A.S.C.P.(Ca'n Dulce) 	 632421
Circulo Sollerense 	 631206
La Unión "Sa Botiguete 	 630163
Defenscra Sollerense 	 601556
Ferrocarril de Sóller 	 63)130
CieBarcos Azules' 	 630170
Cia 'Tramontana 	 632061
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Parada Taxis-3511er 	 630571
Parada Taxis-Sa Torre 	 631379
Autocars Llompart 	 202125
Autocars Sóller 	 632821
Autocars Repic 	 630567

Ajuntament de Selle( ... 631200/0204
Oficina Municipal del Port 	 630101
Ajuntament de Fornalulx 	 631901

639077
630348
632611
630602
630200

Lector i periodisme local

Horaris
TRENS

Paints-Seilty: 08,00 - 10,40 - 13,00 -
15,15 - 19,45
Siditr-Paino: 06,45 - 09,15 - 11,50 -
14,10- 18,30

TRAM

Sr-Port 05,55 - 07,00 - 8,00 - •
09,03 - 10,00 - 11,03 - • 12,03 - 13,03
- 14,00-- 1503 - 16,00 - 17,06- 17,55
- 19,00 - 20,00 - 20,45, (21,00 DIU-
menges Fesbus).
Port-Sdlor: 06,20 - 07,30 - 03,25 -
06.20- 10,30 -11.20-- 12,33 - 13,25

14,3)- 15,3)- 16,3)- 17,3)- 18,20-
19.3)-19.33 - 20,20 - 21,10 (21,20 Coumangss
Fesbus)
MRS:Els traumas marcats amb un •
solapen ami) las antades y sabdss
deis !reos

AUTOCARS

(Dell d'cctubre aI31 Març)
Polmo-Valtdomosso-Croll-Port 	 do
Sóltor:
07,30 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 19,00
Voldomoom-Doill-PortdoSóllor:
8 - 10,30 - 12,30 - 15,30 - 19,30.
Doill-Portdo&dfor:
06,15 - 10.45 - 12.45 - 15,45 - 19,45
Port do Stilor-Doda-Volldontoo-
or-Pohno:
07,30 - 03,30 - 14,33 - 16,06-17,2017,30
Deii-Vadamosse-Paimm:
06.00-10,0610,00
- 15.00-16,20-  18,03
Sdior-Por1doPolonpr09,00.
Port do smar-Port do Pampa:
09,33.
Por1doPoilonça-S6hr16,00.

BARQUES

Port do Slitor-So Calaba: 10,00 -
15,CO.
So Colobor-Port do Sóitor 12,00 -
16.45.

FARMACIA DE GUARDIA

A l'Apuntament (Poca Munsvei) -vos
incicaren tamiacoe a La qua( vos pedem
carkpr
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Glosa

Al Puig Major
J. Vailconeras

Es el gegant de la Serra on hi bat la tramuntana;
és el gegant que amb bravura serva l'illa de tempestes;
ell guarda dins son rocam remembrances de mil gestes
de nostres avantpassats, de la nostra raça humana.

Es gegant i és soberg, és tot de roca ben forta
té escletxes i rossegueres, té pujols i devallades;
pareix castell arrancat de qualque conte de fades
que encantat per la intempériafiu feliç i s'aconhorta.

No hi ha arbre ni garriga, no hi ha pous ni hi ha aljubs;
de tant en quant regatetes amb un hermós romaní
carregat de flors blavenques que fa l'olor sarraí
i embalma el qui passa per aquests indrets abruptt.

També hi ha la col francesa i la viola de penyal,
la Iletrera de muntanya ¡mates de ginebró;
la cama-milla deurada invadint del seu olor
hi ha aritges i gatoves, herbes que curen els mals.

Indescriptible el radar que en la cucuia del dm
el corona com a rei de la nostra autonomia
¡les aus que volategen per aquesta serrania
el fan més dolo, més suau, més agradós, més sublim.

Flairesos núvols de boira van ILmssant sobre el trespol;
sembla plata evaporada que ungeix d'olors tot l'espai;
són coses meravelloses que no has sentides mai:
així te gelen calfreds, o així te crema el sol.

Estén les ales i arriba a aquest món de color
on tot és diferent del que veus per la terra;
loor per sempre i respecte al gegant de la Serra,
loor per sempre i respecte al nostre Puig Major.



Tramuntana... què t'han fet?
per Ribera

Sona a pardalada, per?) pareix que d'enç à que mesu-
ram l'aigua de pluja amb litres, plou manco més de cada
any. Potser la pluja, emprenyada de l'esment que Ii tenim
mirant tan prim; ella, fent befa de les matemàtiques i cas-
seroles amb retxetes per comptar les gotes d'aigua, mas-
sa companejades, ha pensat que ja basta de tramuntana-
des i de torrents plens fins a la raseta que anaven rojos i
remorencs cap ala mar.

L'aigua de pluja ja fa anys que esta barallada amb la
tramuntana, sense dur camí d'amistança. Una i l'altra es
miren com es fesols barraquers. Com el ca i el moix.

Quan la tramuntana era amiga nostra ens donava aigua
del cel almenys vuit dies del seu bon grat, des del Penyal
Bernat fins a l'altra vessant del Coll de Salar, on ja arribava
esbraonada despres d'haver pujat costa amunt pel Porxo
del Bisbe. I el meu poble t'ho agraia omplint muntanyes i
horts de verds rebentons xinglotant ombres i benestar per
tot arreu i amansia amb clapejades de color eltrafec fretu-
rós de la nostra vida.

Tramuntana enyorada que eres amiga meya, i encara
ho ets! Qué et férem a Salar per tornar als nostres costers
tan poc sovint? Tu feies cantar fontanelles i albellons fins a
les primeres calentors de l'estiu que s'acostava, emblavies
verdolagues, obries flors de rosella i granaves herba de
moix. Tu, quan eres amiga nostra, feies que als torrents de
la nostra Vall, no hi mancassin molses ni riaranys d'aigües,
aleshores encara netes, que no es volien esvencar.

I a cops t'enfadaves sense motiu i deixaves el pagès
delitós fet un nero.

Plujes de tramuntana arrosegaven còdols corn cante-
ranos i arbres atrevits i ramuts, nascuts vore'jant eixuga-
dors i torrenteres que baixaven esburbades del Marroigs i
la nostra serralada per cercar el Torrent Major.

Plujes de tramuntana omplien el torrent mestre fins a la
raseta. Tiràreu el pontarró de can Guida a dins el davalla-
dor del torrent i féreu fer que l'aixacassin i el posassin en-
fora del vostre abast. Així i tot, ajagut de damunt el vostre
passadís es podien tocar amb la ma les sorolloses aigües
que Vós, tramuntana estimada, ens enviàveu adesiara
sense escatim.

Quan al mes de maig, que ara s'acosta, les pluges de
tramuntana que havien nodrit d'aigües les entranyes de la
Serra encara esfloraven rierols mandrosos que, sense un
renou, serpentejaven entre còdols Ilenegadissos i besllu-
maven fils d'argent al Hit del torrent major ja endormissat,
jo era testimoni de les vostes acaballes.

A mitja nit només frissava d'esser vora el torrent. Era
l'hora que les bruixes lletges havien ja posat el calderó al
foc per aguiar el mal boxí i anaven a començar la seva tas-
ca esfeildora d'encisaments voltant el fogueró de ser-
ments retorçuts i mal garbats.

"Es podien tocar amb la ma les sorolloses aigües que Veis,
tramuntana estimada, ens enviéreu adesiara sense escatim".

Si la nit era estil.lada, molt millor. El silenci i la quietud
que hi havia a l'indret del pontarró era tan corprenent que
enterbolia els meus ulls de jovençà.

A cops, un ca poruc i enyoradís, grinyolava Iluny, a la
ruralia, fermat curt a la soca d'un taronger surran del seu
covatx•5 asserenat de roada i fred com el seu nas. Després
d'això, tot silenci i quietud.

Us imaginau? A dalt, dins el cel d'un blau esllanguit,
una Iluna grossa i rodona com una taronja, asseguda da-
munt un Cornador sense un batec. A baix i recolzat al pon-
tarró de can Guida, un bergantell fent castells enlaire i dei-
xant córrer la nit escoltant rossinyols enamorats, com un
,betzol. -

Crec que el goig que jo passava aquellas nits de maig
vora el Torrent Major fent el mussol, en té bona part de
culpa la tramuntana. Amb el seus ruixats hivernencs de
vuitada sense fer un atur, volgueu no volguei i malgrat soni
a pardalada, ella, hi havia aficat el nas.

Miguel Bemat Puigserver i Fermina Nadal To-
mas s'uniren en matrimoni el passat dissabte, a les set
de l'horabaixa, a l'església del convent deis Sagrats
Cors. Acompanyaren la noca els pares de la núvia,
Francisco Nadal Lupión i Fermina Tomas Pérez, i del
nuvi, Miguel Bernat Ferrer i Catalina Puigserver Arbona.

En acabar la cerimònia religiosa, els convidats ho ce-
lebraren amb un suculent sopar al restaurant Monu-
ment. Els nuvis emprengueren un deliciós i inoblidable
viatge de noces a les lilas Canarias. Cap allà els enviam
una cordial enhorabona!

(Foto Brasil)
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Sóller Estanc de Plaça.
Can Godo.
Can Pera
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Llauner.
BotigaSaCreu.
Botiga Ca na Marqués.

L'Horta: Comestibles Vidal.
,

Pod: Quiosc Lorent.
Papeleria Chachi.
Dos Amores.
FomaJutx Ca'n Corona.
Deia Es Forn.
Palma: Quiosc del Born.

Estanc Plaça Fleming.
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Dret a veu

No pareix cap xapucer
A. C. E. F.

Vàreu treure es populars fora
i ara vos han destronat.
Jo mai m'haguera pensat
que arribassin tan enfora.

Tant s'esquerra corn sa dreta
són dos partits molt valents;
i crec que an ets independents
ja vos han fet sa punyeta.

Vos ajuntàreu a s'esquerra
perquè sa dreta no comandàs
i veig que ha estat un fracàs
si vos han fotut p'en terra.

Procurau posar es peu fort
si vos voleu aguantar;

- pensau que es partit popular
ara vos pot dar conhort.

La nostra veu
p.

Ha deregnarelsentit
comú

Aquesta passada setmana ha estat fran-
cament moguda. La política, per bé o per mal,
n'ha estat l'anfitriona i això, tant el texte corn
el contexte, ens fa recordar la passada legisla-
tura on, pels uns i pels altres, tot va quedar
aturat i res no marxava així corn calia.

El fet d'aquesta destitució fulminant del
Grup municipal Independent per part del Bat-
le, amb consens del membres del PSOE, CDS
y PSM, i els motius que cada una de les parts
exposen, han estat degudament contrastats
per nosaltres mateixos amb uns i els altres
per molt que esbrinam i intentam extreure una
realitat verídica, no hem pogut. Uns acusen el
que els altres neguen i viceversa. D'aquesta
manera no podrem treure res en clar i, per

•tant, ens preocupa de debò.
El fet 'que en política algú menteixi clar

que quan dues parts enfrontades no diuen el
mateix, algú menteix—, fa perillar l'estabilitat
de l'estament que representen. Les urbanitza-
cions, les venudes al capital i en definitiva, tot
allò que pugui esser motiu de perdre la con-
fiança del poble és molt perillós. No és menys
perillós el fer jocs polítics encoberts i, sobre-
tot, perdre l'ètica i oblidar els drets dels de-
més, just pel fet d'ocupar un càrrec públic de
molta categoria o poca.

Per tant, corn a observadors de la política i
ciutadans que som d'aquest poble, us exigim
que penseu que tot el que vosaltres, els 17
membres de la Corporació, faceu, ha d'ésser
en bé i per bé de la nostra ciutat. La vostra
obligació corn a persones que us presentàreu
Iliurement per ocupar els càrrecs que avui
ocupau és governar amb dignitat, tant uns
com els altres, i sobretot amb sentit comú. Els
jocs polítics i les preferències de les diferentes
opcions polítiques, en algun moment s'han de
deixar de banda i Iluitar amb sentit comú i no
per imperatiu o simplement per veure quins
beneficis en treim.

Ca Nostra
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Antoni Serra: "es necessária presido social
per tenir mitjans de comunicació en catale I

"La immortalitat de l'artista és una collonada. Sols importa la immediatesa"

L'escriptor i periodista solleric, Antoni Serra,
va fer fa uns. dies dues conferencies a Sóller on
parle bàsicament de la seva obra. Resumint i
ampliant el contingut d'aquelles xerrades Veu de
Sóller ofereix una entrevista amb l'interessant

literat.
La seva obra es ampliament comentada pel

mateix autor que opina sobre els corrents
actuals i sobre el procés de normalització lingüís-
tica a Mallorca.

De la seva ploma han sortit cinc novel.les negres protagonitzades per Celso Mosqueiro, un detectiu
privat d'origen portuguès que, segons diu, no s'assembla a ell en cap característica. Amb tot Antoni

Serra lité enveja.

COMPRE SU RE.
TALLER AU MARS

• ••••

TECNOLOGIA ALEMANA
LES OFRECEMOS -Exposición y venta.

- Servicio de taller y recambios.
- Reparaciones en garantía.

LOS PROFESIONALES DE LA RED PEL
C/. Sa Mar, n ° 128- Teléfono 633450- SOLLER

Calle Luna,12 Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47
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Acabada la conferencia
feta davant els alumnes de
BUP fa unes setmanes ens
asseguérem al voltant d'una
taula d'una cafeteria i
començàrem la interessant
conversa que reproduïm:

— El més conegut
d'Antoni Serra corn a nar-
rador són les novel.les
negres, pera qué més hi
ha en la seva producció?

, — Hi ha hagut una diversi-
tat completa de generes.
Realment vaig començar a
fer novel.la negra de manera
seriosa l'any 85. He intentat
també la novel.la experimen-
tal, on tant l'argument corn
els comportaments dels per-
sonatges tenen un valor rela-
tiu i el que importa són els
canvis que experimenten, i la
novel.la histórica amb una
concepció estructural de
l'obra més lineal.

— On s'inclouria Entra-
da de fosca?

— Es una de les primeres
obres i seria d'un cert realis-
me social.

— Cita a Belgrad tanca
el cicle de cinc novel.les
negres protagonitzades per
Celso Mosqueiro. Qué Ii pas-
sa al detectiu portugués?

—No li passa res. El cicle
Mosqueiro era limitat: havia
d'escriure cinc 'libres, els he
fet, i s'ha acabat. Quan
comences a dominar tant el
personatge, quan saps corn
respondre i quins gestos són
els que farà domines tant el
personatge que el seu valor
literari i màgic desapareix. No
sé si Mosqueiro algún dia
tornará.: tal vegada si, tal
vegada no. Mosqueiro no
mor.

Personalitat

— Celso Mosqueiro té
molt d'Antoni Serra?

— Ja m'agradaria ser corn
ell, tenir les seves capacitats
immaginades però versem-
blants. Hi ha aspectes que si
em són aplicables, corn la
curolla de Mosqueiro envers
els autors clàssics, la mar, el
gust per la cuina... He aplicat
aquests temes al personatge
cerque són temes que domin
i puc recrear. En canvi Mos-
queiro es masclista delibera-
dament, i jo no m'hi consider;
es d'acció, jo no... Els ele-
ments colaterals que van
definint el personatge fan

que aquest tengui credibili-
tat.

Precedents

— Qui l'ha ensenyat a
escriure?

— Dels autors que més
admir es Pep Pla, encara que
no politicament.	 El vaig
conèixer i em va entusiasmar
per la seva vitalitat, per les
seves narracions i per la seva
idea claríssima de Paisos
Catalans.

— I de narrativa mallor-
quina?

— Hi ha un autor extraor-
dinari a qui mai no se li ha fet
justicia que es Salvador

Galmés. Es el millor autor
mallorquí amb molta diferen-
cia. Hi ha també Gabriel
Maura amb els Aiguaforts,
però aquella força que té
Salvador Galmés a La Dida,
per exemple, no s'ha igualat.

— Quins precedents de
novel.la negra reconeixe-
ria a la literatura catalana?

— El primer seria Tasis a
partir dels 40 quan este exi-
hat a París, essent traductor
de Hammet i Chandler.
Després hi ha un autor cata-

Francesc Madrid, que fa
una novel.la d'espies i grata
la novel.la negra. Paró els
intents no podien tenir viabili-
tat; fins i tot una col.lecció de

traducció de novel.la extran-
gera es va haver de deixar
totalment.

—Quins eren els motius
de la fallida?

— La novel.la ha de partir
d'uns fets reals i aleshores,
durant el franquisme, moltes
coses no es sabien perquè
se'ns feia creure que érem a
una terra angelical. A partir
de la democràcia la cosa
canvia: • començam a perce-
bre el món submergit i apa-
reix també la novel.la negra.
Pedrolo recull els inicis de
Tasis i després Jaume Fus-
ter.

Oferta actual

— I actualment quins
són els noms que es sen-
ten a la literatura catala-
na?

—A Mallorca hi ha Guillem
Frontera, Palau i Camps,
mallorquí d'adopció, Maria
Antònia Oliver i jo, que no
només ens dedicam al gene-
re negre. Actualment han
sorgit una serie de narradors
interessants corn Xavier
Moret, Margarida Aritzeta,
Borres i Ferran Torrent. Altres
s'han aprofitat del boom
sense saber-ne.

— Potser per aconse-
guir fama?

— Si potser. Jo, però ho
tern claríssim. Això de genis,
de no genis, la immortalitat,
la glòria... són collonades.
L'únic que importa es la
immedietesa de les coses. I a
mi que em fot si d'aquí a vint
anys es publicare un 'libre
meu. I al senyor Petroni, que

putes se li en fot que encara
es publiqui el Satiricó. Es que
ni se'n Pot fotre. Quan
l'important es l'aspecte eco-
nòmic surten els ligths.

— Per tant quin es
l'objectiu de la literatura?

— El sentit lúdic, tant a
l'hora d'escriure corn a l'hora,
de Ilegir.

Premsa catalana

— Es viable un diari en
català?

- Veurem... Jo sempre
dic que es dificil si no hi ha
una presió social que ho
possibiliti. Hi ha una cosa
positiva que es la Premsa
Forana, amb la qual s'ha
guanyat molt de terreny. Ara,
la premsa de Ciutat, es molt
difícil. Hi ha suplements en
català sobretot al Diario de
Mallorca i El Dia 16. Corn a
premsa diària ho veig verd.

— Es necessària la
voluntat empresarial per
aconseguir- ho?

— Aquí jugam amb des-
ventatja enfront el Principat.
Allá l'Avui, el Diari de Barce-
lona tenen suport econòmic -
institucional, perquè si no no
aguantarien. Aquí no hi ha
això degut a la presió social.
Si no es professionalitza no
funcionará.

— Corn va la normalit-
zació lingüística als insti-
tuts?

— Va be. Però quan aca-
ben els estudis i s'incorporen
a una societat per treballar
es troben a un terreny total-
ment inhòspit i es on la feina
la tenen les institucions.

Antoni Serra
Antoni Serra va neixer a Sóller l'any 1936, poc abans

de la que ell anomena Guerra Incivil, durant el Front Popu-
lar.

Va estudiar al Convent fins que, el 1953, als 17 anys,
va partir a la Facultat de Medicina de Barcelona on hi va
estar quatre anys.

Passat aquest temps, la vida d'Antoni Serra canvia
radicalment i; després d'un any de rodamón per Espan-
ya, traballant de banquer, llenyataire, pallasso a un circ,
etc.; s'estableix a Valencia fent la feina més acostada a la
seva vocació litereria: periodista.

El 61 torna a Mallorca i treballa per l'Ultima Hora i per
diversas publicacions del Principat.

Literàriament va iniciar-se en castelle I, després de
plantejar-se el fet linguistic, publica Gent del carrer
(1971), el recull de narracions Entrada de fosca (1971) i La
gloriosa mort de Joan &ira (  1972).

El 1985 inicia un cicle de novel.la negra amb El blau
partid de la rosa de paper amb Celso Mosqueiro corn a
protagonista que ara ha, tancat amb la cinquena obra Cita
a E3elgrad(1992).

Gabriel Mente

NO PASSEU MES FRED!!
JA TORNAM SERVIR GAS-OIL
PER CALEFACCIO A DOMICILI

Cridau als telèfons 631462 6 630387

TRANSPORTS C. SASTRE

GABINET DE PSICOLOGIA

ANSIETAT	 DEPRESSIO
ESTRES	 TABAQUISME
FRACAS ESCOLAR	 ENURESIS
HABITS NERVIOSOS

Cl. Vives 14-2. Tell. 630492
Horari de 3 a 8 capvespre.
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Aigua de Lloseta

La societat mercantil
Font—Teix S.A. ha presen-
tat una denúncia davant la
Conselleria de Sanitat, la
Seguretat Social i la Direc-
ció General de Consum,
contra l'empresa denomi-
nada S.A.Neu.

Begudes carbòniques

Ambdues empreses es-
tan dedicades a l'embote-
Ilament i venda d'aigua,
malgrat la primera comercia-
litza "Agua de Manantial" i la
segona, segons el denun-
ciant, "Agua Potable Prepa-
rada".

Damunt aquest tema el
director gerent de
Font—Teix S.A. Marceli
Rullan manifestà la seva
estranyesa ja que segons
els estatuts de S.A. Neu fi-
gura, que es una societat
dedicada a la venda i en-
vassament únicament de
begudes carbòniques.

Els fets es redueixen a
que la mercantil S.A. Neu,
ubicada al terme municipal
de Lloseta comercialitza
sota el nom de Font Es
Teix, aigua embotellada
normalment en barrals de
cinc litres. A l'etiqueta del
seu producte anuncia al
comsumidor que el contin-
gut es "Agua de Manantial"
quan, segons Font—Teix
S.A., empresa denunciant
ubicada a la localitat de
Bunyola, en el lloc on s'en-
vassa aquest producte no
existeix ni ha existit mai una
manantial.

Per tant Font—T6ix S.A.
denuncia que la S.A. Neu
vol obtendre, amb el men-
cionat anunci un evident
frau al consumidor, ja que
aquest compra aigua de
manantial per al consum i
en realitat el producte prové
d'un pou o d'una bossa
aqiiffera que, una vegada
extreta, per mitjans mecà-
nics ha de ser químicament
i física tractada per poder

ser ingerida.
El representant legal de

l'empresa denunciant, Mar-
celí Rullan Colom, manifesta
a l'escrit presentat davant la
Conselleria i la Direcció Ge-
neral que el fet d'oferir
"Agua de Manantial", quan
realment ano:5 que han en-
vassat es "Agua Potable
Preparada", comporta un
evident ànim de lucre i el
descrèdit de les tradicionals
marques subjectes a un
estricte control que cum-
pleixen absolutament totes
les prescripcions legals.

Il.legalitat

Marcelí Rullan Colom ha
anunciat que quant a la
marca i sense perjudici de

les corresponents accions
judicials que pugui interpo-
sar, la denúncia d'igual ma-
nera vulnera l'establert a la
vigent llei de marques, en
quant que a efectes identi-
ficatius de les aigües co-
mercials sols es podrá po-
sar el nom del lloc geogràfic
d'on s'obté i envassa.
L'evidencia de no cum-
plir-se aquesta norma, se-
gons Rullan, ho demostra el
fet que a Lloseta no existeix
cap lbc denominat Teix.

Enganar el consumidor

lndependentment	 de
l'assenyalat sobre el tema
de la marca, Marcelí Rullan
volgué deixar clar que el
vocable font ajuda amb ma-
jor accentuació a equivocar
i enganar el consumidor per
una associació d'idees. La
paraula font, segons resa a
la denúncia, manté una
imatge gràfica d'una corrent
d'aigua que surt per sí sola i
que no solsament es ab-
surda i prohibida la seva
extracció per mitjans mece-
nics, sine, que per mitjans fí-
sics l'embotellador ha d'evi-
tar la seva sortida
minada.

Tretze anys

Els fets es remunten al
12 de novembre de 1979
quan arran de la, aleshoreS
presumpta, utilització frau-
dulenta de la marca Teix
per part de la S.A.Neu, el
cas va arribar en primera
instancia a l'Audiència Terri-
torial de Balears i, poste-
riorment, mitjançant recurs,
al Tribunal Suprem que falla
el 23 de setembre de 1981

textualment corn segueix:
"Se declara la nulidad de la
concesión y registro de las
marcas nacionales Teix y
Montteix (números 643308 y
659834 respectivamente)
de las que aparece como ti-
tular el demandado José
Simonet Rotger otorgadas
por el Registro de la Pro-
piedad Industrial cuyo or-
ganismo deberá proceder a
la cancelación de dichas
inscripciones".

Segons el misser de la
societat mercantil Font-Teix
S.A. amb la sentencia dic-
tada pel Tribunal Suprem es
va obligar al que avui es so-
ci propietari de S.A. Neu,
José Simonet, a no utilitzar
comercialment el nom Teix

ni cap similitud fonètica.

Traducció del castellà

En el decurs dels tràmits
judicials José Simonet
al.lega en la seva defensa
que Teix feia referencia a la
seva traducció al castellà,
que signific árbol Tejo.
Aquesta al.legació no li va
servir davant del Tribunal
de Justicia. Ara, 13 anys
després de la primera inter-
posició judicial en contra de
la utilització fraudulenta del
nom Teix encara continua
comercialitzant-se i fins i tot
a les etiquetes del deman-
dat amb la marca "Aigua Es
Teix i Font Es Teix" figura el
símbol de marca registrada.

Font Teix S.A.
denuncia

la utilització
fraudulenta

de la marca Teix

Restaurrive

¿it
Comunica a sus clientes

y amigos, que a partir del 19 de
marzo permanecerá abierto todos
los días para ofrecerles su nueva

carta de Cocina Mallorquina.
Miércoles cerrado.

C/. Jaume Torrens.
Tell. 632655 y 632024

Embutidos Agulló S.A.
N.1. F. A. 07002827

TEL. i971)6301 68
(de 8 a 12 y de 2 o 6 excepto sábados y días festivos)

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

CASA FUNDADA EN 1900

Cedapfil
Pizzería — Café — Croissantería

Lluna, 5. IS 63 09 07 -07100 SOLLER

PIZZAS PARA LLEVAR

Restaurante

Ca'n igotes

ofrece su carta variada de: pulpo a la gallega, salpicón
de mariscos, pescado a la sal, y gambas al ajillo.

Cl. Jaime Torrens, 7 - Tel. 633715 - PTO. SOLLER
Diumenge

vespre
dilluns
tancat

Paseo la
Playa d'En

Repic.
Tel. 631406.

Port de
Sóller. 

_.¡Pedazziami 

ES CANYIS

20 de mare del 1992 / Veu de Sóller
	

Veu major
	

5



PSM, PSOE I CDS expulsen els Independents del pacte

G.M.

Poc després de les 12 del
migdia de dissabte dia 14, el batle
Joan Arbona juntament amb
Ramon Socias (PSOE) i Miguel
Nadal (CDS) anunciaven la rom-
puda del pacte de govern amb el
grup Independent.

El batle explicà que "s'ha arri-
bat a una situació insostenible per
problemes urbanístics que ha fet
necessari rescindir relacions de
govern amb el grup Independent".

Arbona manifesté ja en aquell
moment que els membres res-

tants del pacte estan d'acord
amb el pla presentat pels Inde-
pendents, però no amb els pro,
jectes urbanístics dels Béns
Avall.

El batle Joan Arbona es
conscient que "quedan) en mino-
ría, penó seguirem fent feina per
Sóller des de la nostra óptica. Do-
narem pas a tothom que vulgui fer
feina, fins i tot amb l'ajuda de
l'oposició. Hem de donar estabili-
tat fent lema

Per altra banda recordé, que el
tema de la ruptura, la limitació de
la zona extensiva F, es va aprovar
per unanimitat a un ple.

El batle Joan Arbona firmà dissabte a migdia unclecret
segons el qual es rescindien les relacions de govern amb
el grup Independent. Per tant els càrrecs que Arbona els

havia atorgat els foren rescindits degut a conflictes de
tipus urbanistic. Minuts després de la signatura del decret
Joan Arbona (PSM), Ramon Socias (PSOE) i Miguel Nadal
(CDS) rebien la premsa i explicaven els motius que havien

conduit ala situació.

El pla urbanistic Sóller 931 els Bénsd'Avall han provocat la crisi municipal.

Bartomeu Colom: "sois demanàvem parlar-ne"

Veu municipal
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Els Independents diuen que el pacte amb l'esquerra ha fracassat i se'n senten responsables.

El pla Sóller 93 preveu l'edificació d'unes 80 vivendes i una plaça a "La Solidez".

Bartomeu Colom, Andreu Oliver i Amador Castanyer, regidors del grup
Independent, han estat espulsats del pacte de govern signat pel PSM ,
PSOE, CDS i ells mateixos fa nou mesos després de conèixer-se els
resultats de les eleccions municipals. Després de la destitució han volgut
explicar la seva visió dels fets, les seves teories particulars i les seves
opinions respecte del pacte i del futur de l'Ajuntament solleric. Per  això
reuniren la premsa en una roda informativa on també presentaren el pla
Sóller 93.

G.M.

L'ex-batle del Port Bar-
tomeu Colom, l'ex-tinent
de batle d'obres i urbanis-
me Andreu Oliver, l'ex-ti-
nent de batle de béns i
serveis, Amador Castan-
yer i onze membres més
del Grup Independent
expressaren dimarts, en
roda de premsa, les seves
opinions de la fallida del
pacte degut a la seva des-
titució dels càrrecs men-
cionats.

Bartomeu Colom co-
menté en primer lloc que
considera la resposta del
batle Joan Arbona molt
poc ética. Creu que el que
hauria d'haver fet en una
situació extrema era di-
soldre el pacte i dimitir.

Colom afirmé que "Joan
Arbona s'ha valgut dels
nostres vots i de la nostra
confiança per ser batle".

Moció de censura

Aiximateix va confirmar
que el Grup Independent
no té pensat plantejar una
moció de censura ni cap
acció per desestabilitzar
l'Ajuntament.

Els Independents con-
sideren que les seves ex-
pectatives dins l'Ajunta-

ment han estat trades per
l'acció de dissabte passat.
El grup, i molt especial-
ment Amador Castanyer,
Bartomeu Colom i Joan
Frau, es senten respon-
sables d'haver estat els
promotors d'un pacte amb
l'esquerra que, diuen,
ha estat negatiu i decebe-
dor per a Sóller i per al
grup.

Decepció

Castanyer, Colom i
Frau han posat el càrrecs
que tenen a l'Ajuntament o
dins el grup a disposició
dels seus companys.

La destitució va ser
qualificada com "una ma-
nera caciquil de tirar-nos al
carrer".

També es va fer una
forta crítica a la manera de
comunicar-los la decisió, ja
que ho saberen més prest
per la premsa que no de
manera oficial.

En la roda de premsa
els regidors destitu'ils dels
càrrecs afirmaren que en
cap moment havien vincu-
lat l'execució del pla Sóller
93 (exposat per Veu de
Sóller en l'edició anterior) a
la urbanització dels Béns
d'Avall, contràriament al
que han declarat els altres
membres del pacte.

Béns d'Aval!

Bartomeu Colom expli-
cà així la histeria: "a partir
d'unes certificacions do-
nades equivocadament pel
consistori anterior, i segons
la ratificació demanada per
la nova empresa propieté-
na Aguirre Newman sobre
els terrenys dels Béns
d'Avall, el pool de societats
promotores es sentí lesio-
nada. No obstant ara pre-
sentava una nova proposta
de construcció: si l'Ajun-
tament aprovava un
cankijuvi d'ús dels terrenys, el
pool d'empreses faria una
inversió de 198 milions de
pessetes en infraestructu-
res ala urbanització".

Colom volgué institu-
cionalitzar les converses
amb els promotors: "a la
única conversa sobre el
tema el secretari general
del PSOE, Joan March,
proposà que l'equip tècnic
que ha de revisar el Pla
General (elegit per tots) fes
d'érbitre, i quan posaltres
ho havíem acceptat ens
trobam al carrer".

Joan Frau reafirmé que
els temes de Sóller 93 i
dels Béns d'Avall no ana-
ven Iligats, perito era possi-
ble que els promotors d'un
costat i de l'altre sí els Ili-
gassin perquè eren socis.
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Els tres partits governants denuncien pressions per modificar els Bens d'Aval!

PSM, PSOE i CDS, a favor del projecte Sdier'93
Només conèixer el contingut de la roda de premsa del

Grup Independent, Veu de Sóller ha volgut conèixer
dels altres grups politics que continuen govemant

l'Ajuntament. Per tal motiu, ens hem posat en contacte

amb el batle Joan Arbona (PSM), el tinent-batle de sanitat
Ramon Socias (PSOE), el regidor-delegat de cultura
Miguel Nadal (CDS) i Isabel Alcover (PP-UM) qui ens han
fet les següents manifestacions:

JOAN ARBONA

"Un SI ben gros al projecte Sóller'93, sempre
que no es condicioni als Béns d'Aval!"

Redacció

El batle Joan Arbona,
corn a portaveu del Partit
Socialista de Mallorca, ha
declarat que "els Indepen-
dents ara es fan les victimes
quan, en realitat han estat
victimes del seu propi indi-
vidualisme i manca de cohe-
rencia: mentre un d'ells deia
que estaven disposats a
negociar el tema dels Béns
dAvall, l'altre deia que treu-
rien els voti dallé on fos per
aprovar l'ampliació d'aquella
urbanització, tant si els al-
tres grups voliem corn si no
voliern".

No a les contrapartides

Pel que fa al motiu que
ha provocat la ruptura del
pacte, Arbona digué que
"l'únic tema de discrepancia
ha estat els Béns d'Aya&
quan els Independents pre-
sentaren el seu projecte
"Sóller-93", que preveu la ur-
banització de "La Solidez", el
Camp de Futbol, el polígon
industrial de Son Puça i al-
tres zones, tant el PSM corn
el PSOE i el CDS manifestà-
rem que estàvem camote-
tament d'acord i que podien
comen car les obres en va-
ler. Pera quan els Indepen-
dents digueren que, corn a
contrapartida, s 'havien

d'ampliar les actuals possi-
bilitats de construcció a la
urbanització dels Béns
d Avall, tant el PSM corn el
PSOE i el COS contestarem
que no está vern disposats a
cedir davant all6 que consi-
deravem un xantatge politic
que podria derivar cap a un
delicte de prevaricació: es a
dir, modificar una normativa
urbanística per afavorir a un
propietari concret

Crisi municipal

Joan Arbona explica la
necessitat de la ruptura
amb les paraules següents:
"A la vista de que els Inde-
pendents no s'atenien a

raons, els tres partits PSM,
PSOE i CDS decidirem la
seva immediata destitució,
per tal d'evitar la prolonga-
ció indefinida d'una crisi que
començava a afectar greu-
ment el funcionament

Pel que fa a l'impasse
del govern municipal, Arbo-
na declara que "es cert que
durant deu dies totes les ac-
tivitats s'han vist afectades
per les continues pressions
polítiques dels Indepen-
dents, peró des del mateix
dia de la seva destitució
regulo de govern esta tre-
ba#ant de valent, i estam
recuperant ràpidament el
temps perdut".

RAMON SOCIAS MIQUEL NADAL ISABEL ALCOVER

Ramon Socias, en nom del
PSOE, manifestà que "estam
totalment d'acord amb el pro-
jecte Sóller-93, pero no accep-
tàvem que es condiciones als
Béns d'Avall, que es lo que
pretenien els Independents.
Fins a tal punt es aixi, que es-
tam disposats a mantenir ne-
gociacions amb els promotors
per veure si - segueixen inte-
ressats en executar el projec-
te sense Ifigar-lo als Béns
d'Avalt En cas contrari - afegi
5 cercarem altres promotors
que el vulguin dur a terme".

Afirma també que "el tema
dels Béns dAvall es va discu-
tir amb els altres grups, per -6
en el PSOE teniem ben clar
que només es pot construir
un xalet unifamiliar per solar,
tal corn dictamine la Comissió
Provincial d'Urbanisme".

"No hem faltat a la paraula"

Respecte a la ruptura del
pacte, Socias afirma, que "no

"Mantendrem
els contactes
amb els
promotors per
dur endavant
el projecte
Sóller-93"

hem faltat a la nostra paraula,
sinó que simplement hem
afrontat una situació provoca-
da pels mateixos Indepen-
dents que, a la darrera reunió,
digueren que es sentien amb
les mans lliures per treure en-
davant amb altres grups tots
aquells projectes on no hi ha-
via consens. Això suposava,
de fet, la ruptura del pacte i,
per tant, ens limitarem a do-

oficialitat a través d'un
decret de la baffle recolzat pel
CDS i el PSOE. Seguir fent
feina sota aqueixa pressió
constant era totalment impos-
sible".

Pel que fa a la forma que
els Independents foren ces-
sats, el portaveu del PSOE
digué que "la premsa va fer
malta via. Jo, personalment
—continua Socias— vaig anar a
veure en Tomeu Colom diu-
menge horabaixa per posar-lo
al corrent dels motius pels
quals haviem acordat ces-
sar-lo

El representant del
Centre Democratic i So-
cial, Miguel Nadal, ratifica
les seves afirmacions ante-
riors: "Trencar el pacte ha
estat una manera de sortir
d'un tema que els Inde-
pendents presentaven
corn a innegociable. El
CDS Preu que el projecte
Sóller-93 es bo i s'ha de
dur a terme: això en cap
moment no s'ha posat en
dubte. El que no podem
admetre de cap manera es
condicionar la realització
d'aquest projecte a una
n-lodificació del planeja-
ment urbanistic dels Béns
d'Avall. Davant la Ilei, hi ha
poc a discutir. I si la pro-
motora que esta interes-
sada en els dos projectes
creu que no són separa-
bles, haurem de cercar al-
tres promotors que duguin
endavant el projecte
Sóller-93".

"Davant la
llei,
hi ha poc
a discutir"

"No estic gens aferrat
a la poltrona"

Respecte a les afirma-
cions dels independents
referents a que hi hagué
un principi de solució en el
transcurs de la darrera
reunió, Nadal afirma que
"no era una solució, sinó
una prolongació de l'im-
passe per seguir negociant
la forma de saltar-se una
normativa, i amb això el
CDS no hi estigué
d'acord".

Miguel Nadal acaba
afirmant que "no estic gens
aferrat a la poltrona, sinó
que accept perfectament
la possibilitat de passar a
l'oposició si es fa una mo-
ció de censura, sense que
això em provoqui cap
trauma ni em caiguin els
anells. Acceptaré el joc
democretic, perquè el COS
representa a tot el poble".

La fins ara cap de l'oposi-
ció, Isabel Alcover, no está
sorpresa per la desf eta del
pacte. Afirma que coneix el
grup Independent perquè en
el seu moment negocia du-
rant 15 dies amb ells per in-
tentar aconseguir la batlia i fi-
nalment s'establí un pacte ra-
pid que no podia tenir conti-
n Wat.

Isabel Alcover diu que "el
batle deu tenir una raó prou
important per haver firmat el
decret de destitució i quedar
en minada".

Desconeixem el tema

No obstant afirma no tenir
una postura clara davant el
tema per manca d'informació:
"el PP-UM hem estat al marge
de les discussions perqué no
formam part de la majoria i no
disposam de les mateixes
fonts que ells per formar-nos
una opinió clara".

"El batle deu
tenir un motiu
important
per quedar
en minoria"

Decisions conjuntes

Quant a la possibilitat d'in-
terposar una modo!) de cen-
sura o de pactar amb l'ac-
tual equip de govern Isabel
Alcover ha dit que no s'han
de prendre decisions precipi-
tades i que abans s'han de
consultar els dos partits inte-
grants de la coalició, UM i PP,
i consultar amb els secretaris
generals de Palma.

Amb tot creu que l'Ajun-
tament ha de continuar fun-
cionant a bon ritme, amb se-
rietat i efectivitat.

Respecte del pla Sóller 93,
que els va ser mostrat dijous
de la setmana passada, diu
que "en general ens pareix bé.
No obstant creirn que es ex-
cessiva la construcció de tres
fileres de vivendes al camp de
futbol perquè saturaria l'en-
torn. Creim que amb dues Me-
res de vi vendes seria su fi-
cient ".



Prop d'un centenar de joves
instrumentistes
es reuniren a Sóller

Dissabte passat es
reuniren a Sóller un cente-
nar d'alumnas . de les Esco-
les de Música de Joventuts
Musicals de Mallorca, en
concret de Palma, Son
Servera, Capdepera i
Sóller. El motiu era una
Trobada de Joves Instru-
mentalistes, amb la cual,
una representació de cada
escola participas en el
Concert.

Durant el matí els joyas
músics arribaren a Sóller i
es concentraren a Can
Dulce.

Alá, a las dotze del
migdia, oferiren un concert,
del qual destacam las dife-
rents agrupacions musical
que actuaren interpretant
música de cámara. Dels
joves sollerics, que actua-
ren en darrer lloc, destaca-
ren l'agrupació de flautes

dolces, i també els duets
de violí i piano.
. Els alumnas, una ve-
gada acabat el concert es
desplaçaren al Port de
Salar en el tramvia i allá.,
pogueren fer una passeja-
da en barca; tot això gra-
bes a la invitació de les
companyies del Ferrocarril
de Sóller i de Tramuntana.

Durant aquest curs són
tres les trobades de joves
músics, previstes: fins ara
s'han realitzat a Capdepe-
ra i Sóller.

La propera será a Són
Servera i els estudiants
sollerics també hi partici-
paran.

Per altra part, l'escola
de música de Can Dulce,
aquest trimestre, organit-
zarà el concert trimestral
que habitualment ofereix
als pares i públic en gene-
ral, per tal que els estu-
diants de música s'acos-
tumin a ser escoltats.

Música

Art

Edmund Ashby es graduat en arts decorativas

O 7,o

La actual dirección del 

Restaurante	 .0

El Pescador
se complace en comunicarles su cambio de decoración y les

ofrece su nueva cocina en próxima apertura.
Urbanización Atalaya
Port de Sóller	 o
Telf. 63 41 444

OFERTA o
Ya es hora de cambiar las puertas.

Al comprar nuestras puertas, compramos las suyas.
Ahora precios de allá aquí.

Puertas Sóller, C/. Cetre, 15.

PaEterernofter.rc
CIF BCrl 546344

Cl. Cutre, 15
	

Tel. 63 26 23
07100 SÓLLER (Baleares)

	
Fax. 63 26 23

Veu de Sóller
Horari

d'atenció
directa:

dilluns,
dimarts

i dimecres
de 19a 22h.

Carrer
Bonany, 1, 3er.

MAYFAIR ACADEMIA DE IDIOMAS
Niños pre-escolar hasta 12 años 	 2h. semana 	

 
5.000 ptas./mes

De 12 años y adultos 	 3 h. semana 	7.500 ptas./mes
Clases de repaso B.U.P. y C.O.U. 	  2 h. semana 	5.000 ptas./mes
Conversación Inglés - Alemán 	 3 h. semana 	7.500 ptas./mes

, Conversación Español 	 4h. semana 	7.500 ptas./mes

Calle Born 3A 1 izq. Sóller. Tel. 6341 49
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Fins el dia 15 d'abril esta-
rà oberta a Tara l'exposició
del pintor nord-americà Ed-
mund Ashby.

Ashby nasqué a l'estat
d'Ilhnois (USA) i estudia es-
cultura, ceràmica, dibuix i
pintura a l'escola d'art Lagu-
na Beach. •

Anys després es traslladà
a Europa, on perfecciona
l'estil a Viena, sota la direcció
del professor Matteo Thun de
Milà, graduant-se el 1987. A
partir d'aquí treballa en res-
tauracions de palaus i, a par-
tir del 1991, s'estableix a
Sóller i continua pintant en
les arts decorativas.

Una quinzena d'agua-
rel.les de petit format, de te-
màtica realista ambientada
en paisatges locals, i varies
obres imitació collage són les
que exposa ara a Tara.

Per al proper mes d'abril,

Jordi Quingles
parlarà
de poesia
al Café
Nou

G.M.

El traductor català
Jordi Quingles partici-
para denla a una tertúlia
literaria al Cafè Nou en la
qual es posara a debat
el concepte de la poe-
sia.

L'acte, organitzat'
pel Grup Novetat s'ini-
ciara a les sis del cap-
vespre.

Jordi Quingles es
famós per les seves tra-
duccions al català de li-
teratura oriental que des
de fa segles ha pogut
influir la literatura catala-1
na.

degautor danés Borgsman,
ins .lat a Sóller des de fa
alguns anys.

50 anys
darrera
un taulell

Apolónia Esteva
Jordà de 92 anys ens
ha deixat.

Madona de la botiga
i cafè de Biniaraix ha es-
tat més de cinquanta
anys darrera els popu-
lars taulells de la vila.

Casada amb Pere
Antoni Frontera Pons
era ja la padrina de més
edat del nostre formós
poblet del Barranc.

N'Apolónia era natu-
ral de Lloret de Vista
Alegre. Emigra a Franca
als 18 anys i a partir de
la Segona Guerra Mun-
dial passa a viure a Bi-
niaraix.

Apart dels veinats,
també els carrers de la
vila l'anyoraran.

El seu pas pausat
conformava la represen-
tació de la pau i tran-
quilitat de Biniaraix i
d' ella mateixa.

Treballa fins als da-
rrers moments, i d'això
n'ha estat exemple.

J.C.

El passat divendres, dia
13 de marc, es va inaugurar
al Palau solleric, una mostra
de pintura organitzada per
l'Ajuntament de Palma sota
el tema del treball a la pintu-
ra mallorquina del darrer
segle.

A dita mostra, de la que
n'és comissari Camilo José
Cela Conde, hi participa el
nostre conciutadà solleric
Joan Soler Rebassa, jun-
tament amb altes figures de
l'art i la pintura com: Joan
Bauza, Dionis Bennassar o
també el desaparegut Juli
Ramis fins als mes actuals:
Miguel Barceló, Ben Jakober,
Rittch Miller, Joan Bennas-
sar, Biel March, etc.

Amb l'assiténcia d'un

nombrós public i de les pri-
meres autoritats palmesa-
nas, així corn d'altres perso-
nalitats de l'art i la cultura, es
va inaugurar l'exposició que
romandrà oberta fins al mes
d'abril.

La intenció de dur a ter-
me aquesta mostra es la de
fer un balanç de 100 anys
durant els quals pintors de
tots ànims, disposició i ofici
s'han girat cap a aquest cas-
fig de treball amb la intenció
de pintar un quadre, segons
explica a la presentació del
catàleg editat el propi pro-
fessor Cela.

Joan Soler participa amb
un quadre de grans dimen-
sions —195x130 rea-
litzat amb técnica mixta i titu-
lat "Astronauta"

Enhorabona a la futura
promesa del'art Joan Soler.

Art

Joan Soler al Palau Solleric

aquesta pizzeria-sala d'ex-
posicions té prevista la pre-
sentació d'un seguit obres

Edmund Ashby, pintor decoratiu, a Tara
Redaccié



Micky Bauçá, amb 171 punts,
la Millor Tirada

Fernando - Candi Vivas
guanyadors a la
Cafeteria Paris

Joan

Dissabte passat
zá a la Cafeteria Parlo el
Torneig de Dards per Pa-
relles organitzat per l'arillo
Manolo CRiiilfie.

A una esivci•nant final
Fernando-Candi Vivas
s'imposaren clarament per
tres a dos a Sebastia
Suau- Caries Vázquez.

Aguaste darrera pateta
havia aconseguit passar a
la final després d'Opa
sar-se a les semi-finals - a
Micky-Manolo Quirós
per tres ados.

Manolo Qui-
rós-Micky foren els
guanyadors de la Lligueta
dins el Grup A, passant a
les semi-finals a/ impo-
sar-se a la pare/la To-
meu-Peter, per tres a ze-
ro.

Micky Baugli, amb
171 punts (3 triples 19),
aconseguí la Millor Tirada
del Tomeig, mentres que
Juami- Maribel Quirós
eren la Millar Parella Fe-
menina, blassiftcant-se al
lloc =qué de la general

Manolo Quir)s, pro-
petar i de l' estabknent que
POTta el mateix nom del
Torneig, lliure els trOfeus
als dos guanyadors (Nan-
do-Candi), segons
ficats 	(Sebastià
Suau-Carles Vázquez),
primera parella femenina
(Juami-Maribel Quirós), i
millor tirada (Micky Bou-

Es troba en marxa ja
l'orgahltzació de la se-
gona edició, que en
aquesta ocasió será en
modalitat individual.

Seguirem informant.

PANADERIA y PASTELERIA

10 FRAU1010 Lluno, 7 — Teléfono 630132
SontJoume, 7  — Teléfono 63 1286

FABRI A: Neto, 48 - Co'n Tobolet - Tel 630651

CSASNOVAS 

FRIGORIFICOS, t.

REFRIGERACION INDUSTRIAL, BOTELLEROS, VITRINAS,
ARMARIOS, CAFETERAS, COCINAS INDUSTRIALES, CAMARAS

FRIGORIFICAS, AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO TECNICO
POST—VENTA, INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

POR VENTANA, CONSOLAS Y POR CONDUCTO, Y
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN  VEHICULOS

Correr de Sa Mar, 153 - 07100 SOLLER. Teléfono 63 07 71

BOBINATGES
PERE

Reparació motors
Maquines elèctriques

C/, Victório, 50
Telf. 63 23 71

21 de mere del 1992 / Veu de Raer
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Finalitzà el Curset d'Iniciació a I Et..deler%

Les darreres explicacions dels professors de la Federació Balear ¡del Grup Est, abans
de començar les practiques.

Técnica, confiança i seguretat  són basiques per practicar aquest
interessant esport.

Espeleologia

Mosques cayeres

El passat diumenge la Secció d'Espe-
leologia del Club Ciclista "Defensora
Sollerehse" donà per acabat el seu primer
curs d'iniciació, amb una excursió a Sa
Mola. En esser-hi, i gràcies a l'amable
col.laboració del propietari de la finca, el
senyor Pep-Lluís Forteza, professors i
alumnes pujaren fins a la Torre, a on varen
aprendre les tècniques que s'han d'emprar
per topografiar coves i avencs.

Aquesta tècnica consisteix en utilitzar
una bruixola i un inclinómetre, aparell molt
curiós que s'usa per tal de mesurar els
grau d'inclinació d'aquestes cavitats.

Després d'aquestes pràctiques -fetes
a la superficie- varen accedir a l'interior de
dos avencs, el primer de deu metres i el
segon de més de seixanta metres, pel
que necessitaren un corda de uns 100
metres.

La jornada fou molt activa i d'aprenen-
tatge de molts de coneixements per tots
els membres.

Automodelisme

La sort no
acompanyà als
pilots locals

Joan

Tal corn anunciarem oportu-
nament, el passat dissabte es
disputa la setena prova de Vehi-
cles Eléctrics 1/10, puntuable pel
Campionat de Mallorca de Ve-
locitat T.T., organitzada pel Club
d Automodelisme Cap Blanc.

La sort no acompanyà -una
vegada mes- als pilots sollerics.

Pere-Antoni Alemany tingué
problemes amb la bateria del seu
vehicle, quan anava classificat en
primer lloc dins les proves classi-
ficatóries.

Per aquest motiu tingué que
disputar la Final B (del lloc 9 al
16), entrant el sise, quedant en el
lloc catorzè de la general.

' A n'Antoni Oliver ja li comen-
çaren els problemes mecànics a la
primera volta del recorregut, al
rompre una corona de transmissió.

Es classifica per la Final C (del
lloc 17a124), alaquejano sortí.

Molta animació el passat dissabte el
metí a la pista sintetice del Princeps
d'Espanya al acollir el Control per a les
Categories Inferiors de /Esport Esco-
lar: Iniciació, Benjamins i Alevins.

Bon paper el dels representants
sollerics, ja que molts d'ells -degut a la
seva edat- era la primera vegada que
trepitjaven aquest tipus de terreny, molt
diferent al cross, a on hi han competit
durant l'hivern.

La pista en aquestes edats ha de
servir sols perquè els joves atletes es
vagin introduint dins aquests tipus de
proves i que els seus entrenadors co-
mencin a anotar unes primeres mar-
ques, que s'intentaran superar en el fu-
tur.

Les classificacions foren les se-
güents:

40 metres !limes:
Salvador Pinya, primer de serie,

amb 583.
MarceLli Got, primer de serie, amb

728.
Andreu Rullan, quart de serie, amb

783.

Marcel.lí Got, 2'53 metres.
Andreu ROM, 1 '82 metres.

600 metres I ures:
Salvador Pinya, primer de serie.
Andreu Rullan, onze de serie.
Marcel. li Got, dotzè de serie.

Salt d'Alçada -Alevins Femenins:
Silvia Calatayud, 115 metres.

Salt d'Alçada-Benjamins Feme-
nins:

Alia Simpson, 0'95 metres.
Natalia Rodriguez, 090 metres.

Salt d'Alçada-Benjamins Mascu-
lins:

Jaume Oliver, 095 metres.
HéctorCledon, 090 metres

1.000 metres-Benjamins Mascu-
lins:

1-lector Cledón, amb 358".
Antoni Pomar, amb 411".
Jaume Oliver, amb 507".

2.000 metres:
Silvia Calatayud, amb 1015".

DardsAtietisme

Segon Control de Pista
pels més joves

Mosques
	

Salt de !largada:
Salvador Pinya, 3'38 metres.

CIRCULO SOLLERENSE
SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL

Se convoca a todos los socios a la asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en el local social de la entidad, el próximo día 22 de
Marzo, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11,30 en se-
gunda, con el siguiente orden del día.

1°) Lectura del acta de la sesión anterior.
2°) Estado económico de la sociedad.
3°) Sorteo para el pago de los títulos de aportación voluntaria.
4°) Renovación reglamentaria de los cargos de la Junta Directiva.
5°) Presupuestos para el ario 1992.
6°) Ruegos y preguntas.

Sóller, 6 de Marzo de 1992
El Presidente: JUAN SOCIAS BARCELO



MIMBRERIA

Cl. Sa !Juno 52. Tell. 632077-07100 SOLLER (Mallorca)

10 % Dto. en muebles comedor,
dormitorio, jardín, bario, etc.

10% Dto. en artículos de decoración,
cestería, etc.

Ce)sieWpief

Pizzería— Café — Croissantería

VOS OFEREIX L'EXPOSICIO
DEL PINTOR

EDMUND ASHBY
DE LA SEGONA QUINZENA
DE MARC I LA PRIMERA

DEL MES D'ABRIL.

HOTEL
LA RESIDENCIA

Restaurante Piscina

Precisa

COCINERO
Teléfono: 63 90 11

El C.P. Sóller
es imité a la
maxima
categoria

Buixsi

El C.P. Sóller després
de gutiiiVar a les -tes
del at. Molinar, a la darre-
ra jornada del campionat
ha aconseguit mante-
nir-se a la máxima cate-
gorja, la 'Higa d'honor". El
seu màxim rival, en dis-
puta d'una plaça de des-
cens, el Visa, tambe
guanya, "sospitosament"
al M.V. Brasilia que era
des de dues jornades
enrera el nou Campió de

Aixf idO, Campió: M.V.
Brasilia; segón classificat
el Puente. Baixen a Pre-
ferent: Visa, At. Andratx i
At. Molinar, que seran
sustituits pels tres pri-
mers de Preferent,
són Bar Central, P.
Andratx i l'histórica His-
pano Francés.

Resultats

Lliga d'Honor
Puente. 7 - Unió de
Sóller 2.
Visa, 5 - M.V. Brasilia, At.
Molinar, 2 - Sóller, 7

Primera
Unió de Seller, 1 - At. -
Son Flor, 8

Segona B
Bellas Pistes, 3 -
Sunyer, 6.

Tercera C
Unió de Sóller, 6 - Son
Olivar, 3.

Femeninas
Unió de Sóller, 6 - Ca's
Arrose, 3.

Aplicació practica (Bunkai Kumite) d'una de les tècniques de
Heian Nidan.

l o 	 Veu esportiva
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Les seniors recuperen el liderat
Jota

SEGONA DIVISIO
FEMENINA
J. Mariana 48
Cide 40

Una vegada més, amb
bastanta dificultat, el J. Ma-
riana guanya un partit que se
Ii complica al no dominar els
rebots i ser bastant fluixa la
defensa.

El líder plantejà el partit
amb una defensa molt agres-
siva, el que 16gicament porta
una gran quantitat de faltes.
El marcador sempre fou d'una
gran igualtat, a pesar de que
el Mariana dominés sempre
amb petites diferéncies, que
tan sols al final foren de vuit
punts.

A destacar el bon partit de
A. Soler i C. Moren.

JUNIORS MASCULINS
J. Llucmajor 84
J.Mariana 71

La, diferencia que els lo-
cals lograren al començament
del partit (13 punts) fou una
bomba.

L'atac de la zona local per
part del Mariana no tingué la
fluidesa necessària, limi-
tant-se al tir exterior, donant
moltes possibilitats en els re-
bots als locals que amb fàcils
sortides de contraatac acon-
seguiren mantenir en tot mo-
ment l'avantatge del comen-
çament.

JUVENILS FEMENINS
Pedes 29
J.Mariana 38

No hi ha cap dubte de que
les juvenils mantenen la
seva excel.lent escalada.
Davant el Perlas una altra ve-
gada el rebot fou una de les
armes que permeteren una
brillant victeria. La defensa in-
dividual fou d'una gran efica-
cia, i el contraatac letal pel

Karateblau

Les katas constitueixen
una serie de tècniques, corn-
binades dins un ordre lògic,
simulant un combat amb di-
versos adversaris, mostrant al
karateka diferentes aplica-
cions d'un mateix moviment,
ja sigui de defensa, d'atac o
de contraatac.

La seva practica neix a
China i Okinawa, sent intro-
duits pel mestre Gichin Fu-
nakoshi dins Japó, passant a
formar part de les regles basi-
ques del karate.

Requisits per fer
un bon Kata:

La manera d'entrenar-se
es molt important. Pei-aprerki,
dre un kata s'ha d'ensenyar
Cada moviment per separat,
amb les direccions que Ii co-
rresponen, tinguent en come-
te els petits detalls tècnics.

El següent pas es ajuntar
diferents moviments que es
corresponen, fent serles, i fi

-nalment quan está tot Iligat es

Perlas, que fou molt lent dins
la transició d'atac a defensa.

CADETS MASCULINS
Patronat 28
J. Mariana 57

Partit dolent. El Mariana
juga sense cap tipus de con-
centració.

La defensa fou molt fluixa
davant un Patronat dolent i
amb poc recursos.

Si el Mariana hagués
presionat més en defensa
el resultat hauria estat
d'escàndol.

Es jugà caminant i aixe ,

permeté col.locar-se en de-
fensa als locals.

A pesar de tot es guanyà
amb claretat. Un partit per
oblidar lo abans possible.

Jugaren i anotaren: Arbo-
na, Castanyer, Cobos, Ortiz
(6), Gelabert (7), Serrano
(26), Sampol (4), Marqués
(4), Gil (5 amb 1 triple), Esta-
ras (2), Ali, Rodenas (2).

INFANTILS FEMENINS
Santa Mònica 25
J. Mariana 37

En aquesta ocasió es
minora un poc el joc fet vuit
dies abans. La defensa fou
més homogènia, amb més
ajudes en atac. Hi va haver ro-
tacions de baló el que perme-
té posicions còmodes per en-
cistellar.

MINIS MASCULINS
Pollença 27
J. Mariana 30

Victeria aconseguida a
pols. L'excel.lent labor de X.
Martinez (17 punts), concluí a
tot l'equip. La defensa sense
despistar-se, va fer que li ro-
béssin gran número de ba-
lons.

L'atac, els bloquejos molt
ben realitzats, donaren als
companys millors situats bo-
nes possibilitats per enciste-
llar.

pot realitzar tot el kata, se-
guint les pautes pel millora-
ment d'aquest:

- El primer de tot i més im-
portant és viure '/ i tenir la sen-
sació d'un kata ben fet i agra-
dable ala vista.

- Ordre correcte dels mo-
viments, sense deixar-s'en
cap.

- Començar i acabar al ma-
teix punt, fent un recorregut
exacte al que es requereix.

- Saber el significat dels
moviments per a compren-
dels.

-Dur un ritme i una coordi-
nació adequats.

-Respiració correcte, ins-
pirar abans de la técnica i ex-
pirar al moment de la contrae-
d&

- Moviments rapids i preci-
sos.

Katas basics i
katas superiors

Si classifiquem els katas
segons les sayas tècniques i
finalitats que contenen, els
podem dividir en dos grans
grups: els basics que estan

INFANTILS MASCULINS
Sant Josep 40
J. Mariana 77

Jugaren i anotaren: Bota
(2), Moya (3), Cobos (19), Ce-
lia (2), Cifre (8), Arbona (6),
Marques (3), Vicente (29),
Frau (5)Got, Raja.

Anotaren 15 tirs Iliures de
37 intents.

El Sant Josep mai fou un
rival terrible pels jugadors del
Mariana, que feren un partit
molt ben encarrilat des de el
començament.

Tan sols en el segon quart
s'aproparen a 5 punts amb
un 23 28. A manca d'un minut
pel descans un parcial de 4 a
O pel Mariana que en els da-
rrers 30 segons posaria el 23-
32 en el descans.

A la segona part la supe-
rioritat del Mariana fou molt
major. En el tercer quart la di-
ferencia a l'electrònic era de
21 punts (29-50), el parcial en
aquest quart seria de 6- 18.
En el darrer quart el Mariana
seguiria augmentant diferen-
cies fins arribar al final amb un
40-77. El parcial en el darrer
quart seria de 11-27.

Resumint: El Sant Josep
fou agranat de la pista.

Partits per aquest cap
de setmana

Dissabte:
10'- hores: J. Maria-

na-Sant Josep A (Mini Mas-
culins).

11'- horas: J. Maria-
na-Molinar (Infantils Feme-
nins).

1215 horas: J. Maria-
na-Avante (Infantils Mascu-
llas).

17'- hores: J. Maria-
na-Espanyol (Cadets Mas-
culins).

1830 hores: J. Maria-
na-J.Capó Palma (Junior
Masculi).

20'- hores: J.Maria-
na-Santa Mònica (Juvenil
Femenins).

fets especialment per a prin-
cipiants i cinturons de colors
clars, i els superiors que són
per a cinturons negres.

Són basics els se-
güents:

Heian Shodan
He/an Nidan
Heian Sandan
He/an Yondan
Heian Godan

San katas superiors:
Bassai Dai

BassaiSho
Jitte
Gankaku
Kandukai
Kanhusho
Gojushllodai
Etc...

Per a finalitzar comptar
l'anècdota de que al traduir
del japonés a l'espanyol, la
paraula kata passa del femeni
al mascutli, Os a dir que en
realitat és La Kata i no El
Kata.

Bàsquet Petanca  

Karate

Les regles bàsiques del Karate (5)

Katas



Futbol Tercera Divisió

Toti la derrota encara hi ha possibilitats de quedar entre els sis
classificats al final de la Higa.

B proper partit es contra l'Arenal

TERCERA DIVISION
Badía C.M. - Ferriolense 	
Lloseten se - España 	
Cola d'Or - Seislán 	
Portmany - Alayor 	
S. Eulalia - Manacor 	

1-0
1-2
2-1
2-1
0-2

Cardassar -Ibiza 	
Poblense - SólIer 	
Arenal -Baleares 	
Forrarles - Mallorca At
P. Calvia - Son Roca 

1-2
2-0
1-1
1-3
2-2

Ibiza 	 28 24 4 0 67 11 52 +26
Monacor 	 28 21 0 7 48 23 42 +14
Mallorca At 	 28 15 7 6 42 23 37 +11
Baleares 	 28 15 7 6 43 24 37 +11

Calvià 	 28 13 8 7 42 20 34 +6
Portmany 	 28 14 5 9 27 20 33 +3
Cardassar 	 28 12 7 9 35 36 31 +3
S611er 	 28 12 6 10 41 28 30 +4
Alayor 	 28 11 7 10 37 27 29 +1
BadíaC.M. 	 28 10 8 10 34 31 28 -2
Ferreries 	 28 9 9 10 38 32 27 -1
S. Eulalia 	 28 8 9 11 27 31 25 -3
Ferriolense 	 28 9 7 12 31 36 25 -3
Llosetense 	 28 8 8 12 35 40 24 -6
Arenal 	 28 6 10 12 24 30 22 -6
Son Roca 	 28 7 7 14 20 36 21 -7
Poblense 	 28 6 8 14 27 36 20 -8
España 	 28 7 5 16 24 44 19 -9
Seislán 	 28 7 4 17 24 39 18 -10
Cala d'Or 	 28 2 2 24 12 111 6 -24

JUVENILES PRIMERA REGIONAL
GRUPO A

G.Alcudia, 3 -B.C.Millor, 1
Binisalem, 3- Barracar, 5
Petra, 2- Sóller, 3
España, O - Poblense, 1

Pollensa, 2 -Pto. Pollensa, 2
Murense, 4 - Felanitx, O
Manacor A, 11 - Campos, O
Escolar, 1 -1.Sallista A, 3

Manacor A 	 26 22 4 0 98 11 48
J.Sallista A 	 26 21 3 2 122 18 45
Poblense 	 26 15 5 6 55 30 35
Seller 	 26 14 3 9 61 34 31
España 	 26 12 6 8 57 46 30
B.C.Millor 	 25 12 5 8 47 31 29
Escolar 	 26 9 9 8 49 44 27
Barracar 	 26 7 12 7 56 57 26
Campos 	 26 9 6 11 54 69 24
Pollensa 	 25 7 8 10 33 40 22
G.Alcudia 	 26 9 3 14 53 51 21
Murense 	 26 9 3 14 57 68 21
Petra 	 26 7 5 14 36 53 19
Felanitx 	 26 5 6 15 43 85 16
Binisalem 	 24 4 2 18 29 88 10
Pto. Pollensa 	 26 3 2 21 34 160 8

L'Esportiu perd
la imbatibilitat

Rock & Gol ha agafat
aventatja davant l'Esportiu
Sóller després de la derro-
ta dels periodistes davant
un Iluitador Can Reus.

1 dama es jugara el par-
tit més important de la pri-
mera volta del torneig: Es- '
portiu - Rock & Gol. Els
actuals capdavanters a la
classificació poden agafar
cinc punts enfront l'Espor-
tiu o quatre enfront Can
Reus i Almogàvers que
tenen facilitats per guanyar.

De la passada jornada
cal destacar la victòria del

Rock & Gol davant el Pep
Toni's que li manca ban-
quet per poder guanyar.

L'Horta no es va pre-
sentar al partit.

Resultats:
Esportiu 4 - Can Reus 7
Almogàvers 1 - l'Horta O (no
presentat)	 .
Fullets3-Caliu6
Kaiserlauten 10- Téntol 4
Rock & Gol5 - Pep Toni's 3
Can Reus 5- Almogavers 5
PepToni's11-Kaiserlauten6

Classificació

Rack & Gol 	 7 6 1 O 61 19 13
Esportiu 	 6 5 0 1 38 29 10
Can Reus 	 7 4 1 2 51 34 9
Almogàvers 	 7 4 1 2 36 35 9
Pep Toni's 	 7 3 2 2 46 36 8
Kaiserlauten 	 7 3 0 4 46 45 6
Caliu 	 7 2 2 3 36 40 6
Fullets 	 7 1 2 4 29 41 4
L'Horta 	 6 1 1 4 26 29 3
Tanto! 	 7 0 0 7 24 84 0

Han passat per la pedra
als avis del tomeig del
Victòria.

'	 •gkak
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El Sóller no aconsegueix
recuperar-se

Redacció

Resultats classificacions

Futbol base

SA POBLA 2- SOLLER O

Poblense: Soler, Ferrer,
Comas, Fiol, Pascual, Reus, Re-
tich (Montserrat), Rodríguez,
S.Martí, Joaquín, Ruíz (Arman-
do).

C.F.S611er: Escudero, Edu,
Nadal, Brugos, Bestard, Marín,
Martín, Baltasar (Raja), Rodrí-
guez (Sánchez), Hurtado, Toval.

Comentad

El C.F.S611er va sortir al

camp de Sa Pobla cercant un
empat que no va poder acon-
seguir degut a la presió de
l'equip local.

L'encontre va iniciar-se amb
igualtat d'ocasions per ambdós
conjunts. La sort i la insistencia
del Sa Pobla va fer avançar-se
els locals al marcador amb un
gol de Joaquín al minut 25.

La segona part, més anima-
da, no va aconseguir un canvi al
marcador favorable pel
C.F.Sóller, ans el contrari Joa-
quín, al minut 84, establia el
2-0 final.

L'àrbitre va ser Ferragut
Juan.

Futbol Cinc en Pista

Els menuts es varen quedar sense victòria
Juvenil la. Regional

Petra, 2
C.F. Soller, 3

Alineació: Alcover, Po-
mar, Enseñat (David), Bernat,
Molino, Guerrero, Jiménez,
Fontanet, Rodríguez (Coca),
Castañar (Valls), Ros.

Amonestacions: Guerre-
ro targeta vermella (dues gro-
gues).

Gols:
0-1: Jiménez molt oportú

aprofita una pilota dins l'area
que la defensa del Petra no
sebre treure.

0-2: Rodríguez, gol ex-
pectacular amb un xut de fora
l'ama on el porter local no va
tenir res afer.

0-3: Guerrero aprofitant
una bona passada d'en Jimé-
nez, bat per baix al porter.

Comentad .

A la 1 a. part es va donar

molta igualtat en quant a do-
mini pare) el Sóller va sebre
aprofitar millor les sayas oca-
sions d'aquí que pogués partir
al descans amb una aventat-
ge de 0-2.

La segona part també va
començar força be pels solle-
rics amb un tercer gol fet per
en Guerrero, però es you que
a partir d'aquí hi va haver un
desconcert a la defensa, que
els locals aprofiten per acur-
sar diferencies fins un 2-3,
sense haver temps per res
més.

Proper partit C.F. Sóller —
Binissalem. El resultat
d'anada va ser de 1-2 pels
sollerics.

Cadets

C.F. Sí:41er, 3
Esporles, 2

Alineació: Gregori, Ribas,
Padilla, Martínez, Colom, Ro-
dríguez, Ros, Casas, Carbó,

Hernaix, Enseñat (Valcane-
ras).

Amonestacions: Carbó
targeta vermella (dues de
grogues).

Gols: 1-0 Hernaiz; 2-2
Carbó; 3-2 Carbó.

Comentad:
D'un principi no es pre-

velen molts problemas, però
la cosa es va complicar ja que
els d'Esporles aconseguien
agafar aventatge en el mar-
cador amb un 1-2, gol fet a
pròpia porta, amb una petita
indecisió entre el porter i la
defensa local, però aquest re-
sultat en certa manera era in-
just ja que els sollerics eren
els qui duien tot el pes del
partit empetant el marcador,
amb jugada estratética de
corner, on la pilota es rebuda
per en Casas que regatetjant
a un defensor aconsegueix
penjar la pilota din l'Ama que
sirá rematada per en Carbó.
El tercer gol que donaria la
victòria al Sóller el va fer no-

vament en Carbó, aprofitant
una pilota per dins

Proper partit Bunyola —
C.F. S6Iller.

Benjamins

Andratx, 8
Sollerense, O

Alineació: Carbonell, Al-
cover, Muñoz, Bauza, Torrens,
Timoner, Querol, Campo,
Adrover, Barceló, Guerrero
(Oliver, Hernández).

D'un principi el partit es
duia be, però va ser que els
locals ficassin el primer gol i
ademes amb un arbitratge no
massa afortunat parque els
de Sóller es desconcertassin i
a la segona part no es va po-
der ferres.

Proper partit Sollerense
— Calvià.

Altres resultats

At. Playas Calvià, 3
Sóller, 1.

Sollerense: Lladó, Marroig,
Mas, Nofre, Coll, Bernat, Sera-
fin, Ravi, T.Arbona, Puig, Víc-
tor, (Ernest, Querol, Galindo,
López i Morell).

Gols: Víctor, 2 Bernat, 1
Puig, 1 Galindo.

Comentad: Malgrat les
absències de X. Ensenyat i
Ventura el Sollerense desenvo-
lupa bé l'encontre, i s'incorpo-
ra en tot moment al seu rival,

Proper partit Sóller — Are-
nal.

Resultat d'anada 4-0 pels
de Palma.

però la primera part no va es-
ser tan brillant corn la segona,
ja que al final de la primera
només havien aconseguit dos
gols. A la segona part els
al.lots de n'Aguilar sortiren a
augmentar el marcador, però
el gol dels locals dona un susto
al Sollerense, parque el mar-
cador reflectia (1 - 2), però
després del gol els al.lots co-
mençaren a jugar així com ells
saben i aconseguiren quatre
gols més i deixaren el marca-
dor final amb (1-6).

Comentari

Futbol Infantil

Pla de Na Tasa, 1 Sollerense, 6

El Sollerense torna a endreçar el
seu camí

Toni Lladó

Petits anuncis

RECEPCIO DE PUBLI-
CITAT per al "Diario de
Mallorca": esqueles, publi-
citat en general, classifi-
cats, etc.

Telefonau al 63.03.87

BANUS antiguitats. Res-
tauració, compra i venda
de mobles i d'objectes an-
tics. Carrer de la Rosa, 3.
Telf. 63.28.73 i 63.10.67.

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica
o antiga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de sa
Coma (Jeroni Bisbal). Ca-

rrer del Vicari Pastor, 8.
Telf. 63.08.65 i 63.07.68.

ES TRASPASSA LOCAL
COMERCIAL al carrer de
sa Lluna. Telf. 63.06.51 i
63.01.32.

VENC PISOS a Sóller, al
carrer de sa Mar, cantona-
da amb Sa Filadora, amb
aparcament i traster. Preus
interessants. Telf. 63.03.83.

SE VENDE PISO 106
m2., tercera planta: tres
habitaciones, cocina
amueblada. Calle Francia.

Puerto Sóller. Hipoteca del
70 % a 10 años a La Caixa.
Resto, facilidades. Telf. 63
07 97.

NECESSITAM JOVES
per a treballs de fontaneria
i electricitat. Telf. 63 07 96 i
63 38 43.

OCASION! SE VENDE
CASA en Sóller, C/ Mora-
gues, 12. Precio muy inte-
resante por traslado. Telf.
75 03 33.

COMPRAMOS persia-
nas viejas. C/Ramon Llull, 7

(SOLLER). Telf. 63 41 09.
Fax 63 02 25

SE ALQUILA PISO dos
habitaciones. Edificio Saint
Germain, puerto de Sóller.
Telf. 63 05 85. Marianas.

PUERTO DE SOLLER.
Primera linea. Local co-
mercial apto para cualquier
negocio. Interesante. Telf.
63 39 21 i 63 38 89.

SE VENDEN nichos
nuevos. Telf. 63 10 53.

S OFEREIX XOFER amb

carnet D. Telf. 63 03 55, a
partir de les 8,30 del ves-
pre.

SUPEROFERTA: Teneri-
fe, del 6 al 11 de abril.
Avión + Traslado + Hotel 3
estrellas, pensión completa,
agua y vino en las comidas.
Seguro turístico. 32.200 pe-
setas. Informes Almacenes
Company. Born, 3. Teléfono
63 18 33.

SE TRASPASSA BAR a
Deià, en bon estat. Aire
acondicionat. Situació: Ar-
xiduc Lluís Salvador. Telf.

633930,6306261639305

VENEM SUPORT EX-
POSITOR Vitansel per 5 bi-
cicletes. Preu nou: 24.000
pessetes. Preu ocasió:
10.000 pessetes. Dimen-
sions: 1,25 x 1,25 m. Infor-
mes Mountain Bike 2.000,
Port de Sóller.

ALQUILO APARTA-
MENTO en Costa Atalaya.
Tres piezas más cocina y
baño. Meses abril, mayo y
junio. Inf. madame Locatelli,
Casa Minouche, Atalaya, de
18a19h.
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Port de Sóller.
Es Través, 25.

Call1 mumwtogs Lomo 

OFERTES ESPECIALS
— APARTAMENTS

- MATAL AS ESPUMA 90 x 180x 16 	 4.950 Ptas.
- MATALAS ALVA FLE X 90 cm 	7.950 Ptas.
- SOMIER METALIC 90 cm 	  3.150 Ptas.
- SOMIER LAMINES 90 cm 	3.990 Ptas.
- COIXi TERLENKA 1 plaça 	  695 Ptas.
- ROBA BLANCA LENCERIA

Amplia gama de CORTINES I BARRES
Onstallació gratuita)
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Pont de la Platja den Repic
està en restauranió

Un cotxe-radar controlarà la
velocitat dins el casc urbà

P.P.

La Jefatura de Tráfico
de Baleares ha cedit tern-
poralment a la Policia local
un cotxe equipat amb un
radar per tal de controlar la

"Estel Nou" obri un trast al Mercat

Renovar els trocos de
ferro dels brandolats que es-
tan rovellats, substituir la rei-
xeta metàl.lica de protecció,
pintar tots els brandolats i
tapar els crulls són les feines

que actualment està realit-
zant la brigada municipal al
pontet que travessa el to-
rrent major a la Platja den
Repic.

Una vegada que l'ajun-
tament s'ha assegurat de
la seva solidesa mitjançant
les proves que es realitzaren

a finals d'estiu, ha cregut
necessari procedir a la res-
tauració del pont abans que
arribi la temporada turística.
Les obres començaren di-
mecres de la setmana ante-
rior i probablement queda-
ran Ilestes a finals de la pró-
xima.

velocitat de tots els vehi-
cles que circulin per aque-
lles vies públiques urba-
nes que controla la policia
sollerica.

El radar ha arribat di-
mecres d'aquesta setma-
na i començà els controls i

les proves immediatament.
Cal esmentar que a les

primeres proves realitza-
des al Port durant l'hora-
baixa del dimecres, no es
detectà cap vehicle que
circulàs a velocitat supe-
rior ala permesa.

.:11111111. aNNIENV=IIIIN

l'esbai que quedà lliure en clausurar el despatx
de venda de pa, i estará obert de dimarts a di-
sabtes. En aquest trast, els minusválids posa-
ran a la venda exclusivament productes con-
feccionats per ells mateixos: cerámica, tapis-
sos, macramé i flors seques.

Volen negociar millores als carrers amb l'Ajuntament

Els comerciants sollerics, decidits
a constituir una Associació

Redacció

Dijous de la setmana
anterior tengué lloc a les
Cases de la Vila una reunió
de comerciants dels carrers
i places del centre de la vi-
la, a la qual assistiren una
quarentena de persones
del gremi.

Donat que el batle Joan
Arbona havia suspès totes
les entrevistes, a causa de
la crisi que ha afectat el
govern municipal aquesta
darrera setmana, els co-
merciants foren atesos pels
tinents-baties d'Urbanisme
i Béns i Serveis, Andreu
Oliver i Amador Casta-
fíen

Tot i que la premsa grá.-

fica ni escrita no tengué
accés a la sala de reunions,
alguns dels comerciants
presents han informat a
Veu de Sóller dels acords
més importants que s'hi
adoptaren, i que sintetit-
zam pels nostres lectors:

• Donar supon a la
reforma circulatòria,
sol.licitant que es posi en
marxa el més aviat possi-
ble.

• Suspendre provi-
sionalment l'entrada en
vigor del tancament al
tràfec del Carrer de la
Lluna el dissabtes dema-
ti, per tal d'evitar perjudicis
a la resta de comerciants
de la zona; i estudiar la
possibilitat de tancar al trá-

fec la majoria de vies urba-
nes del centre de Sóller du-
rant les mateixes hores.

• Accelerar els trà-
mits legals necessaris
per constituir una Asso-
ciació de Comerciants de
Sóller i del Port, i iniciar
els contactes amb l'asso-
ciació del carrer de la Llu-
na, que ja està en marxa.

Comissió

Els comerciants acorda-
ren també anomenar una
comissió de representants
que s'havia de reunir ahir
vespre per discutir les peti-
cions que formularan al bat-
le en el transcurs d'una en-
trevista que s'ha de cele-
brar avui mateix.

P.P.

Divendres de la setmana anterior, el Taller
Ocupacional de minusválids "Estel Nou" obri un
trast al Mercat. Aquest lloc de venda ocupa

JARDÍ DE
LA INFANCIA
STA. TERESA
"ES PETITS"

Comunica a tots el pares,
que aquesta guarderia s'obri

de les 7 del matí
a les 7 de l'horabaixa

i el preu es de 7.000 ptas.
cada mes.

El menjador està obert tot l'any
i el preu és de 8.000 ptes.

Per a més informada tele fonau al
63 30 85 de 7a 9h.




