
Demà comencen els actes de
les festes de Sant Bartomeu

J.C.

Demà, da 15 d'agost,
comencen els actes de
les testes de Sant Barto-
meu, amb una diada de
promoció de petanca a
les 930, al C.P Unión, per
infantils i juvenils.

Les sales d'exposi-
cions de Can Dulce, la
Creu Roja i Galeria Marán,
inauguraran exposicions
de diferents artistes del
moment.

Per passat demà, a
les 930 hores, tindrà lloc
la XIII cursa Popular Ciutat
de Sóller , organitzada
per la Secció d'Atletisme
del Circulo Sollerense. El
recorregut sera de vuit
mil nou-cents metres i
pels infantils un total de 1
kilómetre. Els altres dies
s'aniran inaugurant distin-
tes exposicions i comen-
çant les diferentes corn-
peticions esportives de
cada any. El dia 20, al
Teatre Alcázar, el grup
Ambient oferirà el seu
cóctel de varietats musi-
cals i humorístiques.

El dia 21 a l'escola del
Puig a les 1930 hores es
Iliuraran els diplomes de
l'escola esportiva d'estiu i
per la nit actuaran al
camp de futbol els con-

junts: Fora d'es sem-
brat, Bourbon gratis i
l'actuació estrella de Los
Sencillos.

Audiovisual i esports

El dia 22 d'agost
tendrá lloc la projecció
d'un audiovisual al Museu
de Can Prohom, inaugu-
ració d'una exposició de
cactus i una conferencia
sobre la història del natu-
ralisme. A la Placa, gran
berbena a dar-reo dels
grups San Francisco i
Ritme'n Blau".

El dia 23, esports, el
XVI Campionat de les Ba-
lears de Muntanya de
Ciclisme, el nomenament
de Maria Mayol corn a filla
il.lustre de la Ciutat, con-
cert de la Banda de Mú-
sica de Porreres a la Pla-
ca, Tir al Plat i per primera
vegada, un homenatge
als sollerics majors. Per la
nit, un animat ball a la
Placa amb els grups: Pa-
tanes, Tots Sants i Va-
lendas, i al Teatre Defen-
sora, a càrrec del grup de
teatre Estudi Zero, l'obra
"Vol en Picat dins la sala".

El dia 24 tota una sé-
he d'actes populars do-
naran per finalitzades les
festes de Sant Bartomeu
1992.

Festes Patronals

El jurat ha estat composat enguany per Miguel Nadal, Aina Ferrer, Josep M Llompart de la
Penya, Joan Caries Simó i Xavier Abraham.

El nostrecol.laborador Salvador
Martínez ha aconseguit per

segona vegada el premi Guillem
Colom a la millora poesia d'autor

solleric.

ntc	 Jr Je 'Inca
gelis y	 tiol*Ar 04"11 iftirchrroii	 ri5Orlir

Aquesta gallina romanguémorta enmig del camí de casJuraimésde deudies.

El munt d'arena de la fotografia encara es al carrer. Són restes de les obres de
Biniaraix.
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El caligrama KOS, de l'inquer Antoni
Rodríguez, ha resultat el poema guan-
yador de la VI edició del premi Vall d'Or
que organitza el Grup Novetat.

La segona posició es pel palmesa
Jaume Vicens, autor d'una obra sense
Mol, que obtengué el primer premi a la Ill
edició.

Dins els premis literaris Vall de Sóller
cal destacar l'apartat especial dedicat als
autors sollerics: la III edició Guillem Co-
lom i Ferró. Els nostres col.laboradors

Salvador Martínez i Jaume Oliver
n'han obtingut les primeres positures
amb les obres Gest i Oblid respectiva-
ment. Ambdos autors ja havien aconse-
guit en anteriors edicions importants
mencions a aquests concurs literari.

Pere Bru obté el premi de glosa

Com a novetat enguany s'han convo-
cat premis de narració curta, sota el nom
Joan Marques Arbona, i de glosa, pre-
mi Pau Noguera, en les quals cal desta-
car la gran aceptació. No obstant fins la

propera setmana no es coneixerà la de-
cisió del jurat sobre les obres en prosa.
Quant a glosa les obres guanyadores
són Sa Roqueta, de Pere Bru Serrano
(Palma) i Glosat per defensar &Ver de
Rafe! Bordoy (Santa Margalida).

El jurat ha estat format en aquesta VI
edició dels premis per l'escriptor Josep
M. Llompart de la Penya, que actua
corn a president, la guanyadora del con-
curs anterior Aina Ferrer, els fildegs
Joan Caries Simó I Miguel Nadal i Xa-
vier Abraham, coordinador de les lectu-
res poètiques del Cafè l'Havanna de
Palma.
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Queixes per l'abandonament d'alguns
carrers de Sóller i el Port

Redacció

De poc ença són moltes les
queixes que rebem a la redacció
pel deplorable estat d'alguns
dels carrers de Sóller i el Port. En
aquesta ocasió les queixes fan
referencia, sobretot, al carni de
Cas Jurat i s'Hort de Ses Ties i al
final del carrer Marina del Port.

En el primer cas, el Camí de
Cas Jurat i s'Hort de Ses Ties,
sembla que aquesta petita ba-
rriada estigui deixada de la ma
de Deu: herbes per tot arreu, mo-
tos cremades i abandonades,
carrers sense asfaltar, una gallina
morta al mig del carrer durant
més d'una setmana, etc. Els
veins que s'han posat en contac-
te amb la nostra redacció no es
poden donar passada de la man-
ca d'atenció que tenen els res-
ponsables municipals cap a ells
corn a ciutadans i sobretot, la-
menten l'aspecte tan deplorable
que ofereix aquella zona als visi-
tants.

Carrer Marina

Les queixes continuen i en
aquesta ocasió es centren al ca-
rrer Marina just on es troba amb
el camí del Cingle. Els veins es
posen en contacte amb nosaltres
per informar-nos de la brutícia de
ferns que s'arriba a acumular els
dilluns a mig dia. Es veu que
quan el diumenge no fan recollida
de ferns, els veinats de la barria-
da duen les bosses als conteni-
dors igualment corn si fos un dia
normal i s'acumula ferns de dos
dies.

Manca de hums

Des de fa un temps cap aquí
l'enllumenat públic deixa molt
que desitjar. Són molts els ca-
rrers que es troben durant molts
dies amb manca d'enllumenat
públic. Una altra història es la que
passa al Port de Sóller que du-
rant la passada setmana els
Ilums de la primera línia estaven
quasi tots apagats. Els carrers de

Santa Maria del Camí, Lepanto,
Antoni Montis etc, també tenen
problemes d'enllumenat públic.
Fins i tot al mig de la Placa de la
Constitució, hi ha una farola que
s'encén i s'apaga tota la  nit.

Arena per obres

A la barriada de Can Rul.lan i
mes concretament al carrer de la
Bolla, es va depositar una camio-
nada d'arena per emprar quan
s'estaven fent les obres de cla-
vegueram de Biniaraix. L'arena
que es va utilitzar es va llevar, pe-
rò ara queda al mateix lloc des de
fa molts mesos la que no es va
utilitzar. Els veins de la zona, si
no bastava el mal estat en que es
troben aquelles rodalies, han de
menjar la pols que suposa l'arena
ben seca del mes d'agost. Per
afegir damunt banyat, l'Ajunta-
ment va fer una sembrada d'ar-
bres dins d'aquella barriada, però
no s'han recordat mai més
d'anar-hi a tirar un poc d'aigua
per regar-los.



Gloses

Es porqueret
ACEF

Es porqueret va dir, va dir
a son pare i a sa mare:
"Tothorn em fa mala cara
i d'aquest pobre vull partir".

Era unporqueret mal Iletat
iamb molta cara dura
tenia es poble corn a "basura"
i diuen que ha tomat repatnat.

Mirau qui havia de dir
que es porqueret hagués tomat;
això es corn un porc engreixat
,que Ilavors el fan emmagrir.

L 'haurien d'haver aga fat
i donar-li carretera;
que porquer que no té bandera
no el volem ni regatat.

Noces d'Or
Mora-Seguí

Esteva Roig

Segons estic enterat,
l'amo en Pep de sa Botigueta
fa 50 anys de casat
I encara ara són parella joveneta.

Presideix sa Tercera Edat
i circula amb mobilette.
paresquent una vedetta
que fa poc ha començat.

L'amo en Pep, vos vull desitjar
una eterna i Ilarga vida
si un dia Déu vos crida

tot el món vos obrara.

Perquè heu estat tan humà
estimat tant es poble

que heu estat de lo més noble
que Déu mos va crear

I ara, per acabar,
es molts anys vos viril donar
perquè pogueu arribar
a ses noces de diamant,
que seira lo más triumfant
que en el mán mos pot passar.

Tots es tassons volem algar
per a Na maria i l'amo en Pep brindar
Molts d'anys!
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Sorteig d'ahir dijous,
dia 13 d'agost

10 15 16
17 22 39
C.42/R.2

LIo MAR
Dijous, 13 d'agost 	 93.034

Dimecres, 12 d'agost 47.486

Dinunis,11 d'agost ....77.233

Dilluns, 10 d'agost-...26.328

Divendres, 7 d'agost. 16.619
(Serie 103)

Estació de So Virlyassa

DIUMENGE
VESPRA

BUFA EL XALOC

Joan Puigserver

TEMPERATURES
Max. 32: dia 8

Min. 16,0°dia 10

Diumenge passat a l'hora baixa durant unes
hores bufa el xaloc, provocat pel pas d'un front
que a Catalunya dona bastanta pluja, perb que
aquí sols ens va arriba el vent.

Aquest vent va quedar registrat per primera
vegada en el arembmetre electrònic de Biniaraix i
que dona una máxima de cop de vent de 80
km./h.

Quan a temperatures seguim superant els 30r
de máxima, en canvi les mínimes han devallat,
fins el punt que a la matinada el Ilençol no fa
gens de noca.
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Molta Palla y Poc Bessó
Es Pagés

SEMBLA MENTIDA

El llarg que es fa el dia.
Que alguns regidors haurien de saber qui es

el responsable d'infraccions urbanístiques muni-
cipals.

Que sigui en Toni Burgos i no n'Andreu Oliver.
Que entre ambdós hi ha molta diferencia.
Sobre tot d'alçada.
Que no es pugui dir, perb a Sóller hi han pai-

sans que vetlen per s'Illeta.
La doblerada que costa aquesta vigilancia

que no serveix per res.
Que més valdria que fecin la feina que els to-

ca i "al rey lo que es del rey..."
Mal I lamps es voler-se'n empatxar de tot el

que la faci pintar ¡no sigui el que toca.
Que el mes passat, diuen, l'Ajuntament de

Sóller pagas 2 milions de pessetes d'hores  ex-
traordinàries.

Que per anar a pagar els imposts dels cotxos
sols estas obert de "las once ala una del mig dia.

La quantitat d'homos que es queden sense
sopar per mor dels cul.lebrons.

Que na Manuela no faci més que bramar tot lo
dia.

Que el Museu de Ciències Naturals estigui
ben maco amb els Ilums oberts.

El futur pas d'en Miguel Nadal -CDS-, al Partit
Popular.

Que no sigui encara oficial però es diu i ell no
ho nega.

Que será l'afiliat número 251.
Que el Pagès va sortir amb el secretari Manuel

Pérez, per la porta que en Repic  ii va fer tancar
amb una cadena i un pany, perquè no hi pogués
passar.

Que el temps passa i les coses canvien.
Que les persones de canviar, canviar
Que a l'Ajuntament de Fornalutx hi hagi una

sala per jugar a BINGO.
Que sois hi manca un cabaret.
Que si el pages ha ofès algú durant els anys

que han passat, deman disculpes.
L'enfartada de bicicletes que es passetgen

pel mig.
Que na trobada ja solqui les onades de la mar.
Que ja s'acabin les vacances.
La dolçor del 'aigua de Sa Font des Teix.

Reflexions d'un ex-Batle

No es del meu agrad encetar po-
lèmiques als diaris ni destapar misè-
ries d'aquells que es pensen tenir la
veritat absoluta. Però l'escrit publicat
el dia 8 d'agost al setmanari Sóller,
on es posa de manifest l'intent del
P.P. de sortir de l'ostracisme en que
el té tancat el pacte amb U.M., vo-
lent resaltar la imatge d'un regidor
del seu partit, no puc deixar de do-
nar a conéixer la veritat respecte a
una serie de fets que en ell vostè
exposa.

En primer lloc pens que no hi ha
cap solleric que pugui creure que en
una setmana es facin les gestions a
les Conselleries per asfaltar els vials
de la platja d'en Repic i del Port. I si
no demanau-ho al President de l'As-
sociació hotelera que hi era present
quan concretarem la seva realitza-
ció.

Aixímateix voldria recordar-Ii que
la gestió per combatre la plaga de
processionaria, va ser feta per mi
mateix i pel delegat de medi am-
bient, que en aquells moments era
en Jaume Colom. La Conselleria ens
va comunicar que pel desenvolupa-
ment del cicle biològic d'aquests in-
sectes, era necessari esperar a prin-
cipi d'estiu per col.locar les bosses i
fer eficaç la campanya. Quedarem
així d'acord en aquell moment per
procedir a la seva realització. Consi-
der que no es certa l'afirmació que
vostè fa, ja que, encara que el sen-
yor Darder no hagués estat a l'ajun-
tament, les bosses s'haguessin
col.locat igual. Per altra part crec
que no fa falta que ens faci combre-
gar amb rodes de molí atribuint-se
l'afa proteccionista-ecologista del
que "gaudeix" el seu partit. Crec que
sobren paraules perque, per des-
gracia, hi ha exemples suficients.

Un senyal evident del mal fun-
cionament de l'equip de govern
d'aquest ajuntament es la descoor-
dinació que hi ha entre els regidors
del P.P. i deis altres grups. Vagi per
mostra que la crítica que es fa a
l'il.luminació del museu de Ciències,
va ser aprovada a la Junta de Go-
vern del Museu on la batlessa i el
regidor delegat hi eren presents.
Crec que vostè, senyor president
del P.P., hauria d'interioritzar el fet
de que aquest museu es un museu
municipal.

I per acabar, la més greu de to-
tes. Vostè atribueix al seu regidor
l'haver aconseguit un terreny per
construir-hi el depbsit regulador
d'aigua potable a Biniaraix. Això es
totalment fals. Fins i tot jo i el meu
equip de govern anterior, no podem
atribuir-nos aquesta consecució. Fou
el senyor Joan Deyá, "Joan Det", que
ens oferí sense haver-ho demanat,
aquest terreny per la construcció del
depbsit.

Devia córner el més de setembre
de l'any passat. I va venir, aquest
oferiment, arrel de les gestions que
féiem per aprofitar les aigues so-
brants de la "Font Nova" i de la "Font
des Barranc". Grades a n'això, po-
guerem canviar tot el projecte de
subministrament d'aigua potable a
Biniaraix i a Sóller. Per tant a l'únic
que el poble podrá agrair aquest
merit es al senyor Joan Deyà.

Esper que en próximes ocasions
s'informi millor. I voldria aconsellar al
P.P. que faci funcionar millor el seu
gabinet de premsa.

Joan M. Arbona Mas
Ex-batle pel PSM-Naciona listes

de Mallorca

Carta al senyor president
del P.P., Miguel Jaume Palmer

MOTS ENREIXATS

HORITZONTALS.- 1. Té,
normalment, 365 dies. N'hi ha
de blat, de sègol, integral, etc.
Al revés, producte avícola. 2.
No cal ser egipci per conèixer
aquest déu. Percebut pels
ulls. El simbol del cobalt. 3.
Util, qualificat El paper que
justifica l'anterior. 4. Perso-
natge de conte, que menja
nins. Infusió tranquil.litzant. 5.
Societat limítrofe. Al revés, pot
ser próxim, mitja o Ilunya. 6.
Intenta descubrir secrets de
l'enemic. Va de cos. 7. Acaba
consonant. Símbol de l'argent.
Licor dolc. 8. Al revés 1 , els
que estudien la ment i la con-
ducta humana. 9. Aliment pro-
teínic. El cant de les proces-
sons de Setmana Santa a
Andalusia. 10. Els fumadors el
perden quan pugen escales.
Extraterrestre de película. Pot
ser de ciment, de calc, de
carbó...

VERTICALS.- 1. En
aquest moment. Més de mitja
dotzena. El millor amic de
l'home. 2. Ciutat camorrista
del Sud d'Itàlia. Condiment. 3.
La grega. Tren Grandiós
(també dit AVE). Peix blanc,
molt bo cuinat al forn. 4. Sen-
sació de mareig que causen
les altures. 5. La Iletra grega
que equival a 3,1415... Nom
de !letra que rima amb pena.
Cinquanta romans. Llevant. 6.

A
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6

9
/lo
Forma de cuinar el poll. Est.
Abans del vi. 7. El Ilac andí
més alt del món. 8. Cinquanta
romans més. Governs despb-
tics i dictatorials. 9. Defensor
de la natura. 10. Pega que
comparteixen molins i tafones.
Al revés, envase protector en
forma de panal. lelógram.

SOLUCIONS: Horitzontals.-
1. Any. Pa. leM 2. Ra. Vist.

Co. 3. Apte. Títol. 4. Ogre. Ti-
la. 5. SL. Tneir0. 6. Espia. Ca-
ga. 7. T. Aga. Anis. 8. Sgelo-
cisP. Carn. Saeta. 10 Ale. ET.
Sac.

Verticals.- 1. Ara. Set. Ca.
Nàpols. Sal. 3. Y. TG. Pagre.
4. Vertigen. 5. Pi. Ena. L.E. 6.
Ast. E. Most. 7. Titicaca. 8. L.
Tiranies. 9. Ecologista. 10. Mo-
la. aspaC.



La revissió del PGOU: feina de tots
La confecció o revissió

d'un Pla General d'Ordenació
Urbana (PG0U) es d'importàn-
cia decisiva per al devenir so-
cial i econòmic d'un poble du-
rant un període relativament
Ilarg de temps.

Ara, corn tots sabeu, l'Ajun-
tament está realitzant la dificil
tasca de revisar el PGOU que
des de l'any 1980 regeix l'ur-
banisme al nostre municipi
perquè les previssions fetes
aquel l moment ja són obsole-
tes i no satisfan, algunes, les
necessitats actuals.

La primera passa ja este fe-
ta. L'Ajuntament va comenar a
un equip tècnic format per ar-
quitectes, economistes, histo-
riadors, sociòlegs, etc. la con-
fecció d'un primer Avanç de
Planejament sobre el qual
s'edificarà tot el que conforma
el PGOU, que ja es troba ex-
posat al públic a l'Antiga Ca-
pella de les Escolápies.

L'Avanç de Planejament es
sols una proposta de les di-
rectrius de la revissió del Pla,
una filosofia que té molt en
compte la cojuntura actual i
sobretot la problemática del
municipi per tenir-la en compte
a l'hora de planejar el futur.

La proposta, corn podeu
comprovar amb una simple vi-
sita a les Escolapies, no es
gens concreta. De fet la inten-
ció, ara per ara, no es més en-
fora de ser exactes perquè
aquesta exactitud l'ha d'apor-
tar el ciutadà amb les seves
suggerbncies i, posteriorment,
el Consistori en representació
dels votants.

Ara, durant 30 dies, els
sollerics tenim el dret, que es
gairebé un deure, d'escoltar la

proposta de l'equip tècnic i ini-
ciar-ne un debat, públic o no,
que s'ha de veure formalitzat
en les suggeréncies que es
presentin a les Cases de la Vila
per ser considerades en la
confecció del PG0U.

En aquesta primera expo-
sició al públic no hi hem d'anar
disposats a veure si podrem
edificar el nostre solar o si un'
nou vial eixapa el nostre safa-
reig: això sera més endevant,
a una posterior exposició
pública.

Ara hem de suggerir lmies
generals d'actuació que poden
donar suport o contradir les
exposades a les Escolapies.

Creim, però, que el ciutadà
solleric pot tenir certes dificul-
tats en aquesta primera expo-
sició pública per aportar la se-
va idea sobre el futur del nos-
tre municipi. En primer Iloc
perquè les linies d'actuació
proposades són molt inconcre-
tes, amb moltes possibilitats
diferents de materialitzar-se, i
en segon lbc perquè el mate-
rial aportat per l'equip tècnic
no resulta fàcil d'interpretar
per un no iniciat en el tema.

Creim que l'Ajuntament fins
ara no está facilitant l'aporta-
ció dels particulars (especial-
ment de grups d'opinió con-
crets corn associacions, partits
politics, sectors económica
grups de veins...) per tal que e:
PGOU sigui de la conformitat
de tots. Prova d'aquest fet es
la minsa assistència de públic
a la presentació de l'Avanç de
Planejament de la setmanE
passada o la manca d'infor-
meció sobre les possibilitat
per formalitzar les suggerén-
cies.
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La setmana

Santoral

Avui, divendres, dia
14, Sant Aeci

dissabte, 15,
L'Assumpció de la Mare
de Déu

Diumenge, 16, Sant
Roc

Dilluns, 17, Sant Ma-
met

Dimarts,	 18,	 Santa
Hel.lena

Dimecres, 19, Sant
Magí

Dijous 20, Sant Bernat

Costumari

Dijous que ve es Sant
Bernat i aquest frare
l'apaga, desig generalit-
zat per a tots aquells que
ja no poden sofrir més la
calor. Però, atenció!, Sant
Bernat es patró d'altres
sensacions:

• Es Patró dels mo-
liners d'aigua.

• Es patró dels
boscs.

111 I es patró de les
abelles. La mel de frare i
la mel de Sant Bernat
són les millors.

Ala id6, els Bemats ja
saben qualque coseta
més del seu portaveu en
el Cel.

Ca Nostra
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La Nostra Veu

Radio Municipal

Fa molt de temps (anys) que un
grup de joves, sols amb la neta i
desinteressada intenció de fer radio
solicitaren, doncs així ho exigia la
Ile; tenir converses i un bon enteni-
ment amb l'Ajuntament per poder
legalitzar una activitat, que si be ho
feien dins la total clandestinitat, no
tejen mal a ningú i els seus compo-
nents podien gaudir d'unes hores
d'il.lusió, distracció i fer ús d'un
temps profitós que no malgastaven
avorrits i sense fer res enmig de la
placa, costum i habit molt estés en-
tre la nostra joventut i que vull en-
tendre que no agrada als nostres
governants, però que tampoc fan
res per engrescar els joves, la qual
cosa fa pensar que els beneficia, es
a dir, caps que no pensen tam-
poc no demanen comptes.

Aquests joves concertaren mol-
tes entrevistes i totes acabaren amb
la mateixa promesa: "ja en parla-
rem". Cansats i molt desanimats, va-
ren prometre a l'Ajuntament que no
volien una sola pesseta i que a més
posaven els aparells perquè fos
possible el que tant desitjaven: fer
radio.

Som una veinada del carrer de
la Hornaguera que s'ha decidit
escriure a la vostra secció de car-
tes perquè els renous de cotxes i
motocicletes en el carrer de la Ho-
rnaguera (tram compres entre el
número 1 i 17) es insuportable.

Es incomprensible que es que
es destini aquest bocí de carrer
corn una de les entrades al centre
de la ciutat, sent un dels més es-
trets existents a Sóller per circular
be. El meu prec es que s'intenti so-
lucionar aquest problema el més
rapid possible.

Atentament.

En aquesta situació l'Ajuntament
sols havia de posar la bona voluntat
del que era el més important, a sa-
ber, els tràmits per a poder legalit-
zar les emissions.

Comentaris i mes comentaris
(tots de passadís i de tota fiabilitat)
ens han fet veure la veritat, que és
la clara intenció que té l'Ajunta-
ment de no legalitzar una eina
que en qualsevol moment se'ls
pot tomar en contra. Segons les
paraules d'Andreu Oliver, destacat
membre de l'Ajuntament, ens va
comentar: "no podem obrir cap mitjà
informatiu que pugui jutjar o donar
canya a totes les decisions del con-
sistori que sabem de ben segur que
no són del tot populars. Sa feina
dins un ajuntament es feina delica-
da i no ens podem permetre el luxe
que un mitjà informatiu ens pugui
demanar i publicar, a/ seu capritx,
sobre tot quan fe/m. D'això ja en te-
nim una amarga experiencia amb el
setmanari local Veu de Sóller... A
més, no tenim un sol duro per desti-
nar a aquest mitjà. Al principi ningú
demana després tot són veus que
mamen".

Després d'aquestes declara-
cions, sols ens queda pensar que
es molt penós que els nostres cl n -•

rigents ni tan sols Ilegeixen els
projectes i la normativa de les
radios municipals. Aquesta ho diu
ben clac "Dins una ràdio municipal
mai es pot parlar de política, doncs
això está penalitzat".

Aquesta por, senyor Andreu
Oliver a que un mitja informatiu els
pugui anar en contra o els pugui fer
mal no és mes que un senyal que
no fan les coses be. Si fos possible,
ue no ho es, poder opinar (sí es pot
informar) des d'una emissora muni-
cipal de la gestió d'un ajuntament,
si es fan les coses be no teniu per-
qué amagar res. Les coses ben fe-
tes no tenen signe polític. Sabem,
de ben cert, que no hi haurà emis-
sora municipal. Doncs tot sembla
que la voluntat política d'aquest
ajuntament es el silenci i crec
que heu oblidat que la democra-
cia es compartir informació amb
tothom.

Es joves d'aquest projecte no
tenim signe politic i si moltes ga-
nes de fer escoltar al nostre
poble la voluntat bona del seu jo-
vent. Crec que la música, les ter-
túlies o les informacions esporti-
ves i culturals no fan mal a ningú.
Més be tot el contrari. La Cultura
es un cult a la Democracia.

L'Ajuntament no vol ràdio

Renous de cotxes motocicletes

ANEM
A ESCOLA
AMB BICI!

C.C.D.S. 

OPOSICIONES
Inminente convocatoria Administración

de Justicia. Cualquier Titulación.
Plazas en Sóller. Información 633721.   
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El Pla d'Ordenació proposa substituir el parc hoteler de primera línia per dos grans hotels de tres o quatre estrelles a l'interior

Dimecres passat, el consistori solleric doné per
rebuda la documentació técnica de l'avanç del Pla

d'Ordenació Urbanística de Sóller, i acordé
exposar-la al públic durant un mes a partir de la

publicació al BOCAIB. El dia següent, la batlessa
Isabel Alcover i la directora del 'equip redactor,

Rosa Barba, donaren per inaugurada l'exposició
que s'ha muntat ala capella de les Escolépies i

que inclou una part de la documentació elaborada.
Per tal de conèixer la feina realitzada fins avui, així

corn els objectius, criteris i propostes d'aquest
avanç de Pla, Veu de Sóller s' ha posat en contacte

amb Rosa Barba, que ens ofereix la següent
informació.

Redocció

VS.- Rosa, per que us
presentàreu corn a equip
tècnic revisor del Pla d'Orde-
nació de Sóller?

RB.- Creim que Sóller es
un municipi on s'ha donat
una perfecta simbiosi entre la
situació geográfica i la mane-
ra de treballar aquesta situa-
d& Es un lloc on l'obra feta
per la má humana en relació
amb el seu marc natural ha
tonat un resultat particular-
ment interessant i únic que
cal mantenir. En el cartell que
hem editat hem volgut refie-
xar aquesta simbiosi i hem
traçat el torrent Major i la via
del ferrocarril, una obra d'in-
genieria i una obra natural,
dues línies que s'insereiXen i
s'interfereixen per donar un
resultat força interessant.

VS.- En que consisteix
l'avanç que exposau a les
Escolepies?

Només un avanç

RB.- Allá que presentam
Os el document tècnic que
l'equip redactor ha preparat
corn a avanç del Pla d'Orde-
nació de Sóller. S'hi inclou la
documentació básica que
hem recollit, per poder co-
nèixer les particularitats del
municipi de Sóller, així corn
els objectius, els criteris i les
solucions generals que plan-
tejam corn a solució als pro-
blemes que es dedueixen
d 'aquesta informació.

VS.- Vols dir que no es
tracta del Pla definitiu?

RB.- No ho es en absolut.
Només presentam allá que
afecta a tothom i no alió que
afecta a cada persona, per-
que entenem que es un Pla
per a tot el poble de Sóller.
Exposam un marc de dis-
cussió general en el que
voldnem que tothom hi parti-
cipás. Més endavant ja con-
cretarem les propostes i hi
haurà un segon termini d'ex-
posició al públic.

Edificis històrics

VS.- Quins documents

s'hi poden consultar?
RB.- En primer lloc, un

aixecament dels edificis exis-
tents al nucli antic. Això ho
hem fet a base de filmar- ho i
redibuixar-ho després. A par-
tir d'aquí, hem intentat obte-
nir una serie éVe tipologies
generals que ens permetran
moments, Sóller está en un
moment de recessió, en un
impasse, en una situació
d'equilibri inestable, tal corn
ho indica la pirámide de
població, la caiguda de la
construcció i el tipus de ne-
gocis que s'hi exploten. La
infraestructura turística ac-
tualment es obsoleta i el sec-
tor hoteler está en regressió,
amb hotels molt antics i difi-
cils de posar al dia. De l'es-
tudi de la xarxa viària es de-
dueixen les dificultats de la
circulació rodada, perquè
tots els vehicles han de pas-
sar necessàriament per la
Plaça i per carrers extraordi-
náriament estrets. Això crea
embussaments i fa que el
municipi no es desenvolupi.

VS.- En resum?
RB.- En resum, tenim un

paisatge excel.lent, un dèficit
d'infraestructures molt impor-
tant i un desequilibri pobla-
cional i económic que ca/in-
vertir. Per tant, es tracta
d'establir unes condicions
urbanístiques que possibilitin
el desenvolupament del mu-
nicipi sense rompre les con-
dicions de partida i conser-
vant allá que té de valuós.

Xarxa viària

VS.- Quins són els fona-
ments de les vostres propos-
tes?

RB.- En primer lloc, man-
tenir la particularitat més im-
portant de Sóller, que Os la
relació entre el nucli urbà i el
seu Port, la muntanya i el
mar, la vegetació i la pobla-
d& Cal potenciar, idó,
aquesta relació i crear un
passeig que arribi al mar des
del nucli de Sóller, que recol-
zaria la traça del tramvia i la
del torrent i serviria tant per
anar a peu corn en bicicleta o
en vehicle a motor.

VS.- Més idees...

RB.- Altra idea important
es que els cotxes que pas-
sen pel centre de Sóller i no
l'utilitzen, s'han de desviar.
Per això proposam una gran
xarxa viària que permeti ac-
cedir al nucli per molts punts

distints, a fi de posar en reha-
ce) el nucli históric amb la
resta del territori. Hem traçat
una serie de vies que, aprofi-
tant camins existents, creen
una xarxa general de camins
i redistribueixin el tràfec.

Rosa Barba pensa que, al Port,
s'ha de treure la circulad()
rodada i habilitar un passeig
maritim peatonal ran de la mar,
conservant únicament el
tramvia.

Sobre aquesta xarxa hi pen-
gen uns altres carrers que
posen en relació el centre
amb la periferia: la prolonga-
ció del carrer de Sant Jaume,
la continuació carrer de Ce-
tre, o /'eixamplament del ca-
mide la Torrentera.

Reconversió al Port

VS.- I al Port?

RB.- Si volem que el Port
es mantengui com un espai
de primer ordre, hem de treu-
re la circulació rodada que
passa ran de la mar. Per tant,
proposam obrir una via des
del pont del Camp de sa Mar
cap a la Cimentera, que ani-
na a cercar la urbanització
d'es Través i enllaçaria per
segona linia amb el nucli del
Port. Així podrem obrir un
passeig marítim peatonal a
primera línia, conservant úni-
cament el tramvia.

VS.- 1 els hotels?
RB.- Pel que fa al sector

turístic, cal fomentar la rees-
tructuració i substituir el parc
hoteler de primera línia, ja
que tots són de molt poques
places i amb poca oferta
complementària, i substi-
tuir-los per dos grans hotels
de tres o quatre estrelles,
que es trobin en segona línia
de mar. L'oferta complemen-
tària es centrarla en els equi-

paments esportius i un camp
de golf.

Criteris d'edificació

VS.- Que en pensau de
les segones residencies?

RB.- Les segones resi-
dencies tenen un comporta-
ment diferent que els hotels.
Per molt bonic que sigui, un
hotel es una máquina de tre-
ballar, un lloc on el client hi
está uns dies i Ilavors se'n
va; la segona residencia, en
canvi, es un patrimoni que es
conserva. Es tracta de veure
guantes d'aquestes vivendes
estan buides i guantes estan
ocupades, per intentar de
reconduir les segones resi-
dencies a vi vendes de tot
l'any. Les agrupacions de vi-
vendes s'haurien de redistri-

L'equip tècnic que revisa el
Pla d'Ordenaci6confia en la
col.laboració de tots els
sollerics per poder millorar les
solucions que proposen.

buir per davall la cota de 100
metres i organitzar franges
de vegetació que millorin
l'aspecte de les edificacions
actuals.

VS.- Un dels punts mes
problemàtics del Pla anterior
era la zona agrícola intensiva.
Corn resoleu aquest tema?

RB.- L'Horta té unes su-
perficies de parcel.la que no
serveixen per viure de l'agri-
cultura i tampoc compleixen
les dimensions d'una zona
residencial. El 78 % de les
parcel.les són inferiors als
5.000 m2., i la mitat d'aques-
tes estan per davall dels
1.500 m2. Això Os una carac-
terística molt important que
cal mantenir, i hem d'intentar
trobar una estructura de de-
senvolupament que permeti
mantenir l'Horta corn un ele-
ment entre la primera i la se-
gona residencia.

Iniciativa privada i pública

VS.- Creus que tot això
Os factible'?

RB.- Aquest Pla només
es podrá fer amb la conco-
rréncia de la iniciativa privada
i la pública. Tothom s'ha de
sentir implicat en la discussió
del Pla i, per tant, demanam
la col.laboració de tot el
poble perquè poguem aca-
bar de perfilar i contrastar la
informació que hem recollit.
Més endavant es podrá en-
trar en la discussió dels te-
mes concrets iparticulars.

"Cal mantenir la relació entre 
els nuclis de Sóller i del Port, 

la muntanya i el mar, 
la vegetació i la població" 

"Tenim un paisatge excellent,
tin dèficit d'infraestructures 

important i un desequilibri
poblacional que cal invertir"
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Propostes concretes del Pla d'Ordenació

Oferim a continuació, molt extractades, les propostes més importants
que planteja l'avanç de planejament que es troba exposat ala capella de
les Escolépies. Algunes són originals i d'altres ja les contemplava el Pla
d'Ordenació vigent.
La nostra intenció es purament indicativa, i els lectors comprendran que
no es possible condensar en unes poques retxes tots els objectius,
plànols i propostes que acompanyen aquest projecte. Per a més
informació, cal que visitin l'exposició.

I Un carrer de nova construcció enllaçarà can Guixa
(devora el futbol) fins el carrer de Rullan i Mir.  Passarà
per dins Es Garrigó i pel costat de l'escorxador.

Placa d'Espanya. Está projectat un vial de nou traçat, que unirá el creuer de can Repic amb l'estació del
ferrocarril, ¡circulará ran del torrent Major, a l'altra banda de la Torrentera. Será una segona entrada al

centre urbà des de la carretera de Ciutat.

El camí del
Camp LLarg será
prolongat
cap al sud
fins al carrer de
Ramon Llull
(can Cap de Mort).

Al Port es
projecten dues zones
de reserva
hotelera:
una darrera
el restaurant
Es Canyís, a la platja,
i l'altra al camí
de la Figuera,
al port.

El carrer de
Cetre es prolongará
fins el camí de
s'Hort de ses Ties,
travessant la via del
tramvia.

En el nou Pla es preveuen Unitats d'Actuació
Urbanistica, que encara no estan ben definides.

Poden ser urbanitzacions, zones de serveis,
equipaments esportius, etc. Les més importants són
les del Camp de Futbol, Son Angelats, Son Puça, Es
Puig, Es Garrigó, Torrentó de can Creueta, i la zona

compresa entre el carrer de Cetre i can Rodado.

Creuer de can Repic. D'aquí sortiran dos nous
vials. Un que arribará fins a l'estació, i un altre
que passarà per darrera can Joi fins al cami del
Cementen, aprofitará el carrer de sant Andreu i
continuará fins a l'Institut Joan Miró. Servirá de
desviareis vehicles que venen de Ciutat i van
cap a Biniaraix Fomalutx.

I
I

El pont den Barona quedará unit amb la zona del
Mercat amb un vial per a vehicles, bicicletes i piatons,
que circulará ran de torrent, per dins la Villalonga.

El carrer de sant Jaume es prolonga fins a l'avingudaJuli
Ramis, i es preveu una Unitat d'Actuació Urbanística entre
aquest carrer i el de l'alqueria del Comte.

Pont del Camp de sa Mar. Ala dreta de la carretera començarà un vial nou que passarà per dins la
Cimentera, per darrere l'hotel Espléndido i enllaçarà les urbanitzacions d'Es Través, hostal es Port, etc.

Servirà per eliminar el tràfec de primera linia del port. Dins el Camp de sa Mar s'hi projecta un camp de
golf.                           

Veu de S 011er     
ItixIORT DE SOLLERoi
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GRANDES REBAJAS!!!
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Jaume Torrens n 2 3
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El CIM ha obert el plaç
de presentació de projectes
al Pla d'Obres i Serveis

J.C.	 tes no significa que surtin tots
aprovats ni molt manco.

El Consell Insular de
Mallorca ha comunicat a
l'Ajuntament que ha quedat
obert el plaç de presentació
de projectes per esser inclo-
sos dins el Pla d'Obres i Ser-
veis d'aquest any. El plaç do-
nat pel CIM acaba el proper
dia 15 de setembre i fins a da-
rrera hora els Ajuntaments
podran presentar tots els pro-
jectes que . considerin neces-
saris.

Ara l'Ajuntament de Sóller
presentara, segons les possibi-
litats econòmiques, (ja que el
Pla contempla que un 40 per
cent ha d'esser aportació mu-
nicipal i el 60 per cent l'aporta-
ra el CIM), tots els projectes
que siguin possibles segons -la
quantitat que es pugui desti-
nar a aquestes millores.

El Tinent de Batle d'in-
fraestructures Bartomeu Dar-
der, ha comunicat a Veu de
Sóller que ell i el seu equip ja
estan preparant diversos pro-
jectes per esser presentats al
Consell Insular. Tomeu Darder
feu una especial referencia a
que la presentació dels projec-

Projectes d'asfaltat

En un primer moment s'ha
preparat el projecte d'asfaltar
el camí de Biniaraix, l'asfaltat
de la carretera vella del Port,
Costa d'en LLorenç i l'ade-
quació de l'escaló del mercat
la mina que passa per davall.
Dins aquest darrer projecte
també es contempla l'asfaltat
d'una part del carrer de la
Romaguera, des del mercat
fins a les fabriques, i la restau-
ració de les voravies en els
liaos on es trobin en més mal
estat.

En un principi tot el mate-
rial que s'ha redactat puja a un
total de 30 milions de pessetes
aproximadament, una mitja de
sis o set milions cada obra. Per
tant, l'aportació económica de
l'Ajuntament suposaria, en cas
que s'aprovassin tots, 12 mi-
lions de pessetes.

Tomeu Darder va dir que,
malgrat ara s'hagin preparat
aquets projectes, si les arques
municipals permeten invertir
més doblers se'n redactaran
mes i també es presentaran.

Pla d'Obres i Serveis

Agricultura

La setmana que ve es
celebren les Jornades sobre
el cultiu de l'olivar
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Servei d'Ajuda a Domicili(SAD)

Onofre Bisbal: "Es tendeix cada vegada
més a la rehabilitació"
Dijous de la setmana anterior tengué lloc a la sala d'actes
de can Cremat, organitzada per l'Associació de la Tercera
Edat, una interessant conferència sobre el servei d'ajuda a
domicili que presta l'Ajuntament de Sóller, en  col.laboració
amb l'INSERSO i el Consell Insular de Mallorca. Foren els
ponents l'assistent social Onofre Bisbal i la coordinadora
del servei, Eulàlia Giménez.

P.P.

Els propers dijous i divendres,
20 i 21 d'agost, es celebraran a la
sala d'actes del convent dels
Sagrats Cors, unes jomades
sobre el cultiu de l'olivar, que
organitza la Unió de Cooperati-
ves Agràries de Balears (UCA-
BAL), juntament amb la Coopera-
tiva agrícola "San Bartolome" de
Sóller.

Aquestes jornades tenen corn
a objectiu reforçar els coneixe-
ments i les tècniques necessa-
ries per tal de recuperar l'olivar
de la Serra de Tramuntana de
Mallorca.

Les jornades, que són gratuT-
tes i obertes a tots els interes-
sats, comptaran amb la presen-
cia d'Humberto Salas, maxim
responsable del sector olivarer a
la Confederación de Cooperati-
vas Agrarias de España, que es

fare càrrec de les poner-loes que
es debatran a les jornades

Programa d'actes

Els actes començaran a les
6,30 del capvespre, amb la re-
cepció i entrega de documenta-
ció als participants. A les set es
parlare de "Producció i consum
de l'oli d'oliva a Espanya, CEE i
resta del món". Seguidament hi
haurà un descans i, a les 20,45,
es pronunciara la segona confe-
rencia que versara sobre "La poli-
tice de grasses a la CEE i la seva
aplicació a Espanya: ajudes a la
producció i al consum" i, tot se-
guit, es passarà a analitzar el
mercat i els preus de l'oli. La jor-
nada del dijous acabare amb un
refresc, als voltants de les deu de
la nit. El dia següent, devers les
deu del matí, esta prevista una
visita a la tafona i denles ins-
tal.lacions de la Cooperativa.

J.S.

Onofre Bisbal començà expli-
cant que el servei d'ajuda a domicili
s'inicia a Sóller l'any 1985, a partir
d'una suggerencia de l'Associació
de la Tercera Edat. En un primer
moment el servei s'oferia personal-
ment als beneficiaris a través de
Pere Sampol, Josep Mora i Ono-
fre Bisbal, per?) la gent no acabava
de comprendre la vertadera funció
del servei.

Per aquest motiu, es va comen-
çar a treballar amb només 10 bene-
ficiaris, però la xifra ha crescut de
debe, fins a situar-se en els 63 usua-
ris actuals.

Millor servei

L'assistent social continua dient
que la quali ficació de les persones
que presten el servei ha millorat
d'any en any i, actualment, es el
Consell Insular, a través del centre
comarcal, l'encarregat de la forma-
ció tècnica d'aquestes persones. A
l'actualitat cobreixen el servei un

Eulàlia Giménez dona compte
de la memòria dels serveis prestats
durant 1991. En total s'han ates 59
casos d'una edat mitjana de 72
anys, que han rebut una assistència
de 4,5 hores setmanals. Dels 59 ca-
sos, set corresponen a dismintills,
cinquanta a persones majors i dos a
infants.

Pel que fa als motius que donen
lloc a la prestació del servei, Eulàlia
indica que els mes importants eren
patir alguna disminució, comptar
amb alguna limitació de l'autonomia
personal, tenir dificultats per realit-
zar les tasques diàries i patir sole-
dat, aillament o deteriorament de les
relacions familiars.

La ponent féu una especial refe-
rencia a l'alt nivel l d'assistència
que es presta a Sóller en compara-
ció a altres indrets, i que supera to-
tes les mitjanes establertes.

En darrer terme, Eulàlia Giménez
feu una relació de les tasques més
importants que realitza el perso-
nal que presta el servei: neteja per-

assistent social, una coordinadora,
dues treballadores familiars i tres
auxiliars de la llar.

Assistència i rehabilitació

Els ponents es referiren també
als canvis qualitatius que ha sofert
el servei. 'Al principi prestàvem un
tipus de servei molt assistencialista.
S'atenia els beneficiaris sense pro-
pòsit de rehabilitació. Cada un dels
casos tenia unes hores d'assistèn-
cia fixades per INSERSO i els usua-
ris ho consideraven un dret vitalici".

'Actualment —aclarí Onofre Bis-
bal— el servei ha canviat molt, per-
qué les hores no són fixes ni vitalí-
cies, sinó que s'adjudiquen en fun-
ció de les necessitats i evolució de
cada cas particular. Al mateix temps
es tendeix a una tasca cada cop es
rehabilitadora. Es fomenta la inde-
pendencia i es trebaHa per la inte-
gració socio—cultural dels beneficia-
ris, amb l'objectiu de donar vida
als anys".

Col.laboradors

Per tal de prestar el servei d'aju-

sonal, control de receptes medi-
ques, petites cures, rehabilitació di-
rigida, companyia i suport emocio-
nal, neteja de la llar, gestions exte-
riors, menjar a domicili, animació so-
cio-cultural, acompanyament al
centre de dia.

També informe que han organit-
zat una excursió i tenen previst
promoure'n d'altres en combinació
amb l'Associació de la Tercera Edat.

Onofre Bisbal afirma que el servei
ha augmentat en número de

beneficiaris ¡ha millorat en qualitat
assistencial.

da a domicili, l'Ajuntament ha esta-
blert convenis amb l'INSERSO i la
Creu Roja:

• El primer conveni amb IN-
SERSO es signe l'any 1985 i fou de
500.000 pessetes; actualment es de
cinc milions, encara que el més alt
fou el de 1990, que puja a vuit mi-
lions de pessetes.

• El conveni amb Creu Roja
contempla la prestació de determi-
nats serveis per part dels voluntaris
d'aquella institució benéfica: acom-
panyament de malalts, visites al
metge, companyia als usuaris, etc.

La vesprada, molt interessant i
instructiva, conclogué amb un gran
berenar amb ensaimada i cava.

Aparatosa

al Monument
Redacció

Dimarts devers migdia es
produí un aparatós accident a
l'altura del monument de l'Horta.
Un cotxe R-5 procedent del Port
col.lisione lateralment amb una
moto de gran cilindrada que bai-
xava per la carretera de desvia-
ció, pressuptament perquè el
cotxe no respecta la senyal de
cedir el pas.

A conseqüència de la topada,
la moto anà a parar als jardinets
que hi ha al creuer i els dos ocu-
pants sortiren despedits.

Tant el cotxe corn la moto
sofriren desperfectes de molta
consideració.

Eulàlia Giménez: "Tenim un deis index
d'assistència més alts d'Espanya"                 

TEMPTACIO
LLENCERIA I MERCERIA

Rebaixes de temporada 20% i 30% i fins a 40% en
banyadors i camisetes, només fins al 30 d'agost.

APROVECHE LA OCASION!!!

C/. Església n 2 4- Port de Valer -- Tel. 63 41 85   

BOTIGU ETA
(Urgent)

Es fa a saber que les quotes estan a dis-
posición dels socis.

La Directiva.         

Veu de Soller
PUNTS DE VENDA

54511or: Estanc de Placa. Ca'n Godo.  Con Pere. Con Calatayud. Cala-
bruix. Can Miguel Llauner. Botiga Sa Creu. Botiga Cono Marques.

L'Horta: Comestibles Vidal. Port: Quiosc lorent. Papeleria Chachi. Dos
Amores. Fornalutx: Can Corona. Dei& Es Forn. Palma: Quiosc del Born.
Estanc Placa Fleming.        



Encara que sense bou

- Tres dies de festes populars a Biniaraix
Divendres, dissabte i diumenge la

vila de Biniaraix tornare a fer festes.
Encara que enguany, i complint amb
la nova normativa, no es passejarà
bou, es vol conservar la gratuitat de
tots els actes per, així, continuar amb
la caire popular que sempre han ten-

gut. Les accions del bou s'han substi-
tuit per obsequis i opcions a premis
en principi, s'intenta que amb l'ajuda
dels veinats, la subvenció de l'Ajun-
tament i la bona disposició de grups
participants es puguin fer les festes
sense dèficits.

Font des Teix considera aquest fet corn un descrèdit per ells

La societat S.A. Neu continua venent
aigua amb el nom Font es Teix

Redacció

La societat mercantil
Font-Teix S.A. de Bunyo-
la va interposar a principis
d'enguany una denúncia
davant la Conselleria de
Sanitat i Seguretat So-
cial i la Direcció General
de Consum, contra
l'empresa S.A. Neu. Se-
gons Font-Teix S.A.
aquesta empresa, amb
seu a Lloseta, utilitza
fraudulentament les mar-
ques Teix i Montteix i
anuncia a les ampolles el
contingut Agua de Manan-
tial i no Agua Potable Pre-
parada, corn sembla que
contenen.

Dues sentencies
del 1981

Font-Teix S.A. vol fer
cumplir les sentencies de
l'Audiència Territorial de
les Balears i del Tribunal
Suprem de l'any 1981 se-
gons les quals es declara
la nul.litat de la concessió
dels registres de les mar-
ques Teix i Montteix a la
societat S.A. Neu.

Onze anys després
d'haver-se manifestat la
justicia, l'aigua de Lloseta
continua encara comercia-
litzant-se de manera cla-
rament fraudulenta.

Ambdues empreses
estan dedicades a l'embo-
tellament i venda d'aigua:
la primera d'Agua de Ma-
nantial i la segona d'Agua
Potable Preparada. El di-
rector gerent de
Font-Teix S.A., Marcel.lí
Rullan, comenta en
aquest sentit que segons
els estatuts de S.A.Neu
aquesta es una sociatat
dedicada a la venda i en-
vassat de begudes car-
bòniques.

Font es Teix

Neu S.A. comercialit-
za, amb el nom Font es
Teix, agua embotellada,
en ampolles de 5 litres. A
l'etiqueta es diu que conté
Agua de Manantial quan,
a Lloseta, lloc on s'envas-
sa l'aigua, no existeix cap
font.

Font-Teix S.A. de-
nuncia que S.A. Neu vol
fer un frau al consumidor
servint aigua de pou trac-
tada i venent-la com aigua
de font.

Segons Marcel.lí
Rullan aquesta operació
suposa un evident ànim
de lucre i el descrédit de
les marques tradicionals
subjectes a un estricte
control i complIdores de
totes les prescripcions le-
gals.

El Teix de Lloseta

Rullan ha anunciat que
la marca Teix vulnera per
sí sola l'establert a la vi-
gent Llei de Marques en
quant que a efectes iden-
tificatius de les aigües
comercials sols es pot
posar el nom del lloc
geogràfic d'on s'obté i
s'envassa.

Segons Rullan es evi-
dent que a Lloseta no
existeix cap topònim que
coincideixi amb Teix.

A part el vocable Font
indueix encara més a la
confussió del consumidor
perquè l'indueix a la idea
d'aigua que corre, i no a
aigua que ha de ser extre-
ta per mitjans mecànics.

Tot i l'existència de les
dues sentencies favora-
bles a Font-Teix S.A. de
Bunyola continua tenint la
competencia deslleal de
l'empresa de Lloseta.

Marcel.li Rullan, . a
part de tota aquesta
questió, manifesta també
la seva sorpresa perque
des de l'any 1989 l'em-
presa S.A. Neu no ha
presentat cap balanç de
comptes davant el Regis-
tre Mercantil i perquè els
deutes amb la Seguretat
Social i diverses empre-
ses proveklores són ele-
vats.

MOBLES CASTAAER
CASA FUNDADA EN 1865

MOBLES DE TERRASA I JARDI

Cl. Victòria, 7 -- Teléf. 63 11 95

Anemòmetre electrònic a Biniaraix
Redacció

El nostre col.laborador i veinat de Binia-
raix, Joan Puigserver acaba d'instal.lar a
ca seva un anemòmetre electrònic digitalit-
zat iamb mérnbria per a totes les funcions.

Aquest anemòmetre senyala constan-
tament la direcció i intensitat del vent.
Mideix aquest amb nusos i quilòmetres per
hora i memoritza les majors velocitats de
cada jornada.

A més a més, aquest nou aparell té un
sensor de temperatura i un baròmetre,
també digitalitzats i amó memòria, comple-
tant-se així tota una banda de dades que,

des de les intal.lacions de la terrassa, es
poden visualitzar i treballar cómodoment a
d'un estudi.

Aquesta millora del metereóleg solleric
pot informar i beneficiar a tota la Vall i, natu-
ralment, a la secció del temps que setma-
nalment Joan Puigserver publica a les pagi-
nes d'aquest setmanari.

El nou anemòmetre compta amb una
sortida d'ordenador per a, en un futur
pròxim, poder acumular dades i treballar
gràfiques metereológiques. Ha estat con-
feccionat per l'encarregat del Far Punta
Grossa i, en aquests moments, es l'únic
que hi ha de les seves característiques a
Sóller.

Metereologia

LAS PERLAS
El más bonito lujoso

apartamento del Puerto.
Piso piloto abierto cada día.

Durante este mes aire
acondicionado y cocina gratis.

VEN A VERLO!!!

Camino del Faro. Tel. 63 78 51
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El divendres només es
jornada d'horabaixa. Després
de l'amollada dels coets ini-
cials o obertes les portes
d'una exposició col.lectiva ja
innaugurada, els jocs infan-
tils ompliran la bulla de la
plaga. El vespre, el grup roc-
ker, que s'inicia precisament
a Biniraix, amenitzarà la re-
vetla; es Pa amb Oli Band.

Dissabte, el dia de la
Mare, es la jornada més
completa. De bon matí la
Segona Cursa de Bicicleta
de Muntanya pujara I baixa-
ra costers de la vila. A les
onze hi haurà una solmene
missa i homenatge a la
vellesa i , ja migdia, Estol
de Tramuntana, sempre in-
condicional al poblet del Ba-
rranc, delitara amb el seu ball
de bot.

El pal ensabonat obri-
rà, a les sis del capvespre,
els actes d'horabaixa. Des-
prés, berenada de l'Asso-
ciació de Veinats amb la
collaboraió d'Embotis
Aguiló. La revetla popular i
ball, amenitzada per En De-
seado i el play-back "Aixi
Som", tancarà la nit de la
festivitat.

El diumenge, tercei i úl-
tim dia de testes, s'obrirà
amb una cursa a peu per a
infants pels carrers de Bi-
niaraix.

L'horabaixa, Aires Solle-
rics es sumara un any més
a la festa dels balls mallor-

El pal ensabonat es una de les
bulles mes grosses de les

festes populars.

quins. I, per acabar, el teatre
de Nova Terra, amb dues
obres: "L'estàtua" i "Es
metge a garrotades" d'en
Moliere, omplirà la plaga
d'espectadors que també
podran conèixer els resultats
dels sortejos.

Variada exposició
biniaraixenca

A l'hora de llegir aquesta
crónica, ja fa una setmana
que quatre biniaraixencs ex-

posen al Casal de Biniaraix.
La bona idea de la Comissió
Organitzadora de les Festes
de donar a conèixer la feina
artística i artesanal de vei-
nats biniaraixencs ha fet que
poguem contemplar quatre
afeccions diferents i que ens
aproten nous treballs amb
les mans.

• Les aquarel.les de
Mar de Miguel Colom ens
aporten treballs de flors i ve-
getals molt definits. Colors
que impacten i que s'acom-
panyen amb el detallisme
ens fan visionar millor una
obra recent.

• Els abstractes de
Michel Kane, bevent natura-
lesa vegetal i mineral, ens
presenten composicions de
colors i textures on les grans
superficies cromàtiques do-
minen sobre la línia.

• Peter Vink ens fa
entrar Iúdicament i utilitaria-
ment en el món del roure
l'olivera treballada. Aquesta
darrera fusta, amb les seves
aigües i nusos es una font
d'inspiració per en Peter, el
qual aconsegueix dominar
aquesta difícil fusta i presen-
tar juguetes i mobles que
entren de ple en el terreny ar-
tístic.

• Pere Antoni Fronte-
ra, iniciat en la difícil pinze-
liada de lot, ens mostra la
seva predilecció pels paisat-
ges i els verds sollerics. Arri-
ba als detalls i a les mescles
cromàtiques i cerca angles
que conviden a gaudir de na-
tura.
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Fabiá Acosta, Luís Rama i Joan Roig hi han treballat
durant un mes

Any rera any s'havia acumulat
una gran quantitat de pols a tots els
recons i Ilocs visibles del retaule de
l'altar major de la Parróquia de Sant
Bartomeu.

Durant un mes un equip compo-
sat per Fabié Acosta i Luis Rama,
sota la direcció de Joan Roig, s'ha
encarregat de donar una nova imat-

ge a tota la superficie del retaule mit-
jançant una intensa neteja i l'aplica-
ció de liquids protectors i insectici-
des per evitar la deterioració de la
fusta.

La tasca s'ha vist dificultada per
la gran altária de les peces a netejar,
algunes de les quals es situen a més
de 18 metres de terra.

Nova imatge del retaule de Sant
Bartomeu una vegada netejat

Gabriel Mera!,

El retaule de l'altar major
de la Parroquia de Sant
Bartomeu ha sofert des del
lo 14 de juliol fins el passat
iimecres un intens procés de
leteja després del qual la se-
/a visió resulta molt més niti-
la i millorada.

Amb el pas del temps les
'ones on s'hi havia aplicat or
als o purpurina havien en-
iegrit considerablement A
)art, la pols acumulada du-
ant anys cubria ja algunes
)arts del retaule. L'equip,

format per Fabià Acosta,
Luis Rama i Joan Roig, ha
necessitat 10 hores diaries
per llevar la pols i aplicar li-
quids protectors i insecticides
als 1874 metres de retaule.

No s'ha restaurat

Construit al segle XVIII el
retaule té un estil marcada-
ment Xurriguerista, inclós
dins el Barroc, malgrat els
abundants elements classics
corn les columnes més exte-
riors. Possiblement des
d'aquel l moment mai no havia

sofert una neteja tan intensa
corn aquesta, tot i que s'ob-
serven mostres de restaura-
cions molt parcials en algu-
nes zones.

La pols acumulada a la
superficie s'ha hagut de llevar
de manera gairebé manual,
tan sols amb l'ajuda d'un as-
pirador industrial cedit per
Suliar S.A., de les graneres i
dels pinzells. A la part poste-
rior s'han trobat encara en-
derrocs de l'esbucament de
la volta de damunt l'altar de
l'any 1947, motiu pel qual la
feina ha estat més dificultosa.

També el fet de treballar a

gran altura de terra ha supo-
sat un entrabanc per a l'equip
que ha necessitat els anda-
miatges de Topar S.A. i la
grua municipal.

Imatges de fusta

No totes les imatges del
retaule són massises. Moltes
d'elles són de cartró perquè
l'estructura no podria supor-
tar tant de pes. Són de fusta
les més importants del retau-
le, situades al centre: el patró
Sant Bartomeu, que fa 250
metres d'altaria, i la Mare de
Déu de Bonany, situada just

damunt, que fa 265 metres.
També l'Arcàngel Sant Mi-
guel que, dalt de tot, trepitja
el Dimoni; Santa Bárbara,
Sant Nicolau i Sant Tomás
de Villanova. Tot i que són
policromades possiblement
són tallades en fusta de xi-
prer o avet.

Les de cartró

Són completament buides
les imatges de Sant Pere,
Sant Pau i la majoria dels
angelets que pul.lulen per
tota la superficie del retaule.

Alguns dels angels són
massisos, corn els qui soste-

nen el Sagrari, el més gran
de Mallorca, d'estil Barroc,
adornat per dedins amb una
tela vermella i un colom blanc
al sostre.

Altres detalls interessants
són els alts relleus que repre-
senten Santa Liada d'Ale-
xandria, Santa Catalina i
Sant Francesa Xavier; l'es-
cut de Sóller sostengut per
dos angels que te el fons de
plata colrada; el vessament
fet amb pedra vermella i ne-
gra de gran qualitat; les caria-
tides i les guirnaldes ennegri-
des que representen fruits i
fulles que contrasten amb les
columnes de diferents estils.

El regidor Miguel Nadal, nomenat
responsable de protocol

Redacció

Sopar dels
ex-alumnes del
curs 1984/85 dels
Sagrats Cors

Avui vespre es reu-
neixen per primera vega-
da, després de set anys
d'haver acabat els estu-
dis d'EGB, els ex-alum-
nes dels Sagrats Cors
que acabaren el curs
84/85.

El reencontre tendrá
lloc al restaurant Sa Teu-
lera a les 22 h. i ben se-
gur que es perlIongarà
fins ben tard recordant
els feliços temps de la in-
fantesa viscuts plegats a
les aules, el claustre i el
pati del Convent dels
Sagrats Cors.

La Comissió de Govern cele-
brada el passat divendres va
acordar el nomenament del regi-
dor Miguel Nadal, -COS-, corn a
responsable del protocol munici-
pal.

Aquesta responsabilitat havia
quedat vacant a partir del moment
en que l'antic equip de Govern fou
reemplaçat per l'actual i que evi-
dentment, l'anterior responsable
protocolari Miguel Goal, va deixar
d'actuar. En aquesta nova etapa
política, el treball de protocol co-
rresponia al regidor Bartomeu Co-
lom, corn a responsable de Go-
vernació. Segons les pròpies pa-
raules del delegat de mitjans de
comunicació, Jeroni Bisbal, cap
deis membres de l'equip de Go-
vern volien responsabilitzar-se de
les relacions públiques i així fou
nomenat el regidor Nadal.

Les possibilitats de Miguel Na-
dal a l'hora de realitzar aquesta
tasca són moltes i sobretot, encai-
xa perfectament dins el marc del
nou govern, ja que ha estat l'únic
dels membres substitUits que ha
continuat donant suport a UM-PP i
Independents.

Aquest nomenament no pot
sorprendre tenint en compte la tra-
jectòria política d'en Miguel Nadal.

Miguel Nadal ha govemat amb
el PSM, el PSOE, els

Independents i, ara, amb
UM-PP.

Basta recordar que a la passada
legislatura ja va compartir govern
de minoria amb Unió Mallorquina i
PP, a la primaria d'aquesta legisla-
tura va compartir govern amb el
PSOE, Independents i PSM i ara,
en aquesta nova situad& lambe
segueix aliat als qui govemen.

A part de tot això, els rumors
apunten a un pas inmediat de Mi-
guel Nadal a engrandir les Distes
d'afilíats del Partit Popular, deixant
la seva condició de militant del
CDS que fundà n'Adolfo Suárez.

HOTEL
ESPLENDIDO
;'ofereix per a festins
le noces, comunions i

festes social.
TOT L'ANY.

Demanau projectes i
pressuposts.

Telf. 63 18 50
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Joan

Indubtablement l'acte mes
emotiu i més aplaudit d'aquesta
matinal atlética sera el Iliurament
de la Torxa Olímpica a la Ciutat
de Sóller pel seu esportista predi-
lecte, el Campió Mundial Antoni
Pinya, l'atleta illenc mes complet
de total 'història.

Antoni, portador de la Torxa
per mèrits propis, donara el preciat
record a la Ciutat de Sóller, entre-
gant-lo a la Batllesa Isabel Alco-
ver, en representació seva.

Lacte tindrà lloc una vegada fi-
nalitzada la "Cursa Popular Ciu-
tat de Sóller", abans del Iliura-
ment dels premis pels guanyadors,
ja que l'atleta solleric ens haurà de
deixar seguidament, per poder as-
sistir a la final del Trofeu de Proves
Combinades "Antoni Pinya", que
la Federació Territorial Balear d'At-
letisme ha instaurat en el seu ho-
nor.

Antoni Pinya
lliurarà la Torxa

I 	,Olimpica a la
Ciutat de Sóller

Atietisme

Muriel Cautier, primera dona classificada a la darrera edició.

Les figures
estel.lars
de la Cursa

Joan

• -Luis Fernando
Salven). Junior (16 anys)
de Zamora Temps de
420 'als 1 500 - 915" als
3.000 16'00 ' als 5 000

• -Miguel Angel
.de Pablos. Senior de
Zamora Temps de
4'20"als 1.500 2'00"als
800 - 17 .00'als 5.000. - I
118" a la Mitja Marató.

• -Modesto San-
tiago. Junior de Zamora.
Temps de 4'20"als 1.500
- 9'00"als 3.000 I guan-
yador deis 20 qms. "Biter
Kas-Madrid, amb 1-10'

• -Carlos del Bien.
Senior del Postbon Ma
dnd. Temps de 3050' 'als
10.000 - 14'23"als 5 000 -

13 . 25"als 3.000 - 4'06"als
1.500 - I tercer classificat
al Campionat de Cross
de Madrid

• -Alma de las He-
ras. Segona al Campo ,

nat de Cross de Castella
Lleò - Dotzena al Cam-

pionat d'Espanya de
Cross - Campiona per
Equips de Cross als Jocs
de la F1SET (Milà) -
Temps de 1037' als
3 000.

• -David Pujolar.
Senior de Barcelona
Campó d'Espanya de
Pista Coberta als 1.500
amb 347". Temps de
350" als 1.500 en Pista
d'Estiu.

• -José Maria Ca-

no. De Barcelona 23
anys Temps de 3057"
als 10.000 - 14'39"als
5 000.

• Hi participaran la
majoria d'atletas impor-
tants filenos, entre ells en
Manuel Muñoz, en
Vergara...

No hi sortirà en Lu-
piaftez, degut a que el
diumenge segUent té la
cita del Campionat de
Gran Pons.

Curses a
Biniaraix

Joan

Diumenge, a partir
de les 10 del mati, a Bi-
niaraix, es disputaran
també curses atlètiques
pels infantils.

El recorregut serà
pels carrers d'aquesta
popular barriada solleri-
ca.

'ieu. es
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iiumenge, la XIII Cursa
Popular Ciutat de Sóller

Joan

Tot es troba ja a punt
per a la disputa de la
"Tretzena Cursa Popu-
lar Ciutat de Sóller".

Després de moltes ho-
res de treball, contactes,
desplaçaments, instàn-
cies, papereig... podrem
gaudir d'una nova edició
d'aquesta prova ja clàssi-
ca illenca, que en aquesta
ocasió comptarà amb par-
ticipació Ilustre.

Corn de costum, l'or-
ganització i Direcció Téc-
nica corre a càrrec de la
Secció d'Atletisme del
"Circulo Sollerense",
que compte amb la col.la-
boració de la U.R.E., Poli-
cia Local, Guardia Civil,
"Defensora Sollerense", i
Amics de la Cursa.

La sortida esta previs-
ta a les 930 hores, sent
aquests els recorreguts:

Benjamins,Alevins i
infantils: Plaga - Carrer de
sa Mar - Plaga America -
Gran Via - Rectória - Plaga
(1.000 metres - sortida a
les 935 hores).

Restants categories:
Sóller - Port i tornar.
(8.900 metres. Sortida
9'30 horas).

L'organització 	es
compromet a atorgar els
següents premis:

Benjamins, Alevins i
Infantils: Trofeus als tres

mer solleric classificat Un
viatge a Canaries. Pri-
mera dona classificada:
Un viatge a Canaries.

L'organització podrá
concedir trofeus espe-
cials, segons consideri
oportú, d'acord amb la
inscripció i l'estimul de la
participació.

Les inscripcions aca-
ben avui, a les 21 hores,
podent-se fer a qualsevol
de les oficines de Sa Nos-
tra, a la Secció d'Atletisme
del "Circulo Sollerense", a
l'Ajuntament de Sóller, o a
Esports Maratón de Ciu-
tat.

Pels no residents
s'acceptaran inscripcions
fins 45 minuts abans de la
sortida.

Els dorsals es podran
recollir el dia abans de la
Cursa, a partir de les 18
hores, fins a les 21 hores,
al "Circulo Sollerense". Els
no residents podran reco-
Ilir-lo fins 45 minuts abans
de la sortida.

L'Esperit Esportiu i
Popular es el que inspira
la convocatòria d'aquesta
prova. El participant que
manifesti un comporta-
ment antiesportiu o anti-
social sera desqualificat i
exclòs inmediatament de
la cursa pels organitza-
dors.

Tal circumstancia sera
comunicada a la Direcció
General d'Esports de la
Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern Balear
que podrá adoptar allò
que estimi oportú.

Cledón cinquè
a Ca'n
Pastilla

Joan

Robert Cleción es
classificà en cinquè lloc a
la oroya de veterans, a la
Cursa de Can Pastilla,
disputada el passat diu-
menge dia nou, damunt
un recorregut de 4.300
metres, a la que també hi
sortiren en Nicolás Gar-
cía i n'Ignasi Maní.

Llorenç Segui parti-
cipa a la oroya de se-
niors, damunt 8.600 me-
tres. Començà des de
darrera, fent una cursa
molt progressiva, corn a
text per a la Popular Ciu-
tat de Sóller, acabant en
el lloc onza.

Serveis
metges

mAc del lo nr-s1

racre) de la xarxa d(: ra
dioaticionats de la U.R.E.,
la Policia Local, la Guar-
dia Civil, t els col.labora-
dors habituals de cada
any, els organitzadors de
la "XIII Cursa Popular Cru-
tat de &Ver" compten
amb Dues amixilencies
de le Creu Refe sis po

PUTao CabanasCabonmetgrs "P°111 • Bertuso-
meu Mari, al front deis
serveis metges.

Teo f Tomeu Mari
són sobradarnent cone
guts dins tots eis Ambits
esportius, tant 'llenes,
corn nacionals.

Per tot aqui on hi ha
moguda esportiva es tro-
ben ells.

Són els coordinadors i
els metges oficials de la
Pujada de/ GC.rell a Lluc a
peu, de la Marató de Cal-
viel, de la Popular Ciutat
de Setter, del Gabinet de
Medicina Esportiva del
Consell Insular de Mallor-
ca, i de qualsevol oroya
popular que es disputi
dinsla nostra

Darrerament han par-
ticipat a les Olimpiadas
de Barcelona, en Teo
corn a Mitiga oficial de
l'equip OliMpiC de CICIts-
me (es traba dins
des de el 86), en Tomeu
corn a voluntari °limpie
exercint de cap de l'àrea
metge a les proves de
cross en pentattó mo-
dern, i a les maratons.

Aquests darrers dies,
han estat anomenats
Professors Adjunts de
la Facultat de Medicina
de Barcelona, dirts el
Ram de Medicina Es-
portiva.

Pels soltarlos i per
l'organització és Un orguil
i una assegurança, poder
comptar amb la seva
col.laboració!

primers classificats mas-
culins i femenins. Medalla
pels 150 primers de la ge-
neral. Camiseta pels 100
primers.

Restants categories:
Trofeu als 3 primers classi-

ficats de cada categoria.
Medalla als 150 primers
de la general. Camiseta
als 75 primers de la gene-
ral. Diploma a tots els arri-
bats. Primer classificat: Un
viatge a Canaries. Pri-



Són els més joves del tomeig, però els més "durs de pelar".

El Sóller començà bé la pre-temporada
Sóller 4 Unió O

Bielet

Diumenge passat partit
amistós en el Camp d'en
Maiol contra /Unió, d'una
categoria més baixa que el
Sóller, que s'imposa sense
passar gens de pena.

El Sóller juga els dos
temps amb dues alinea-
cions molt diferentes.

En el primer temps juga-
ren Bernat, Sánchez, Na-
dal, Martin, Mann, Kiko,
Ferrer, Cladera, Rodri-
guez, Carmelo i Raja. El
Sóller va fer un joc más tèc-
nic però més lent, amb el
que podnem dir que sera
l'equip titular. El • Sóller
dominava, però no mar-
cava gols, que són la sal-
sa del futbol.

Segona part:
més joventut i gols.

En el segon temps juga-
ren en Bernat, Brugos,
Sergi, Tovar, Mann, Edu,
Ferrer (Ros), Cladera
(Sánchez), Carmelo (Ji-
ménez), Alfons i Aguiló.

Amb aquest equip el
Sóller jugava més rapid.
S'ha de tenir en compte pe-
re, que jugaven els teòrics
suplents, i que els contraris
estaven més cansats, a
més de jugar dins una ca-
tegoria més avall.

Gols

Minut 13, Aguiló marca a
passe d'en Carmelo. 1-0.

Minut 25, Agulló torna
marcar a passe d'en Sán-
chez. 2-0.

Minut 30, marca el jove
Jiménez el 3-0.

Minut 40, gran jugada
de n'Edu que guanya per
carnes a tothom centrant a
la línia de corner, fent un
gran gols n'Alfons. Fou ja
r nillor jugada del partit.

La temporada surt en
principi tal corn esteva
programada. Esperem que
el Sóller seguesqui en
aquest nivel'.

Taula de golejadors
de pre-temporada

GOLS MARCATS, 8
GOLS ENCAIXATS: 4

Per jugadors:
Aguiló 	 3
Alfons 	 2
Jiménez 	 1
Edu 	 1
Nadal 	 1

En aquestes dates po-
dem deduir que n'Alfons
torna pels seus "fueros", i
que la joventut que surt de
la cantera encaixa perfec-
tament regulo.

El conjunt fa un joc més
ofensiu que els anys pas-
sats, el que de moment li fa
marcar gols i encaixar-ne
pocs.

El Port de Sóller puja
minimament les quotes

Bielet

El Club de Futbol
Port de Sóller ha iniciat
la campanya de socis a
bon ritme.

Les quotes, respecte
a l'any passat han pujat
mil pessetes, quedant es-
tablertes aixi:

Socis d'Honor:
7.000'- ptes.

Socis Normals:
4.000'- ptes.

Jubilats, Joves i Do-
nes: 1.500'- ptes.
(aquests segueixen amb

el mateix preu de l'any
passat).

Entrenaments diaris

La plantilla del Port
de Sóller entrena diaria-
ment, de dilluns a diven-
dres.

De moment no podem
donar la 'lista definitiva
dels jugadors, ja que la
Junta Directiva no l'ha
confirmada.

Esperam poder-la vos
oferir ala vinent edició.

Futbol Primera Regional

G.M.

A la sisena jornada del I
Torneig Fermín Millón del
Belles Pistes els pronòstics
apunten que la final del dia
de Sant Bartorneu es dispu-
tara entre la Cafeteria París
I Los Doritos. Tot i aixe, la
segona posició als dos
grups, A i B, no estan enca-
ra clarificats.

A la part baixa de les
classificacions hi ha encara
tres equips que no han
aconseguit cap victòria ni
cap empat.

Darrers resultats

T. Muntaner 8 - Bagatel.les 2

Cafeteria París i Do ritos
tornen guanyar amb autoritat

Els liders es distancien
Nadal Sport 13- The Wailers O Grup A
S.Luminoso 0- C.Llompart 3 Cafeteria París 	 • 6	 6	 0	 O	 79 23	 12
Consultors 6- Kaiserlautern 5 Port de Sólleri wI6	 4 0	 2 37 22 8
Es Mirall 5 - Los Pijos 2 Kaiserlautern 	 6 3	 2 1 39 24	 8
Koala 6- Cafeteria París 12 SóllerConsultors 6 3	 1 2 25 25	 7
Gols & Roses 4 - Bar Bini 7 Koala 	 6 2	 2 2 33 30	 6
C.Llompart 8 - Autos Lladó 1 L'Horta 	 6 3	 0 3 35 36	 6
Nadal Sport 6 - Send. Lumino- Bar Mirall 	 6 2	 1 3 34 29	 5
so 3 Rayo Boys 	 6 1	 3 2 24 34	 5
Port Sóller 1 - Consultors 2 The Animals 	 6 1	 1 4 20 34	 3
Kaiserlautern 8- Rayo B. 4 Los Pijos 	 6 0	 0 6 15 71	 0
L'Horta 3 - The Animals 2
Los Doraos 8- Bar Bini Grup B
Bagatel.les 4 - The Wailers 2 LosDartos 	 6	 6	 0 0 44 512
Muntaner 15- Gols 8( Roses 2 Muntaner.	 . .6 5	 0 1 60 13	 10

Constr. Llompart 	  6 5 1 39 17	 10
Nadal Sport 	 6 5 1 59 23	 10
8agatel .les 	 6 4 2 29 22	 8
Sendero Luminoso.. 6 2 4 27 23	 4
Bar Bini 	 6 2 4 29 29	 4
Gols & Roses 	 6 1 5 26 53	 2
The Wailers 	 6 0 6 9 58	 0
Autos Lladó 	 6 0 6 9 82	 0

Quant als golejadors que
s'han destacat durant les
primeres sis jornades del
Torneig cal destacar amb 29
gols a Carmelo (Cat. París),
que també ha estat elegit de
moment corn a millor juga-
dor, i A.Jiménez (Tr. Mun-
taner) amb un menys.

Respecte al millor porter
cal destacar A.Garcia amb
5 gols encaixats.

El millor esportista es
Agustín Díaz (The Wailers).

Futbol Cinc en Pista

hostal es Port

SE NECESITA
AYUDANTE DE COCINA
C/. Antonio Montis, s/n. -- Telf. 34--71--63.16.50

FAX: 63.16.62 --07108 Puerto de Sóller (Mallorca)

'
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	lluno,9—PaleCtono 630132
Santiaume, 7— Teléfono 63 1286

 FABRICA Neta 48 - ,Cp'n Tabalet- Tel. 630651
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— Ajuntament de Sóller
— Ferrocarril de Sóller
— Iberia, Lineas Aereas de

España
— Esportiu Sóller
— Font Teix, S.A.
— Jabones Puig, S.L.
— Veu de Sóller
— Setmanari Sóller
— Viajes Sóller
— Club de Vacaciones
— Ajuntament de Sóller
— Consell Insular de Mallorca
— Sa Nostra
— Hotel Espléndido
— Impremta Capó

— TVE --Programa CHOCALA
— Fotos Deyá
— Paco Lorente
— CB Casa Badajoz
— Real Madrid C.F. — Secció

Básquet.
— Penya Barcelonista de Sóller
— Col.legi Sagrats Cors
— Col.legi Sant Vicenç de Paul
— Café Nou
— Club de Básquet Perles de

Manacor
— S.D.0 Hispània
— Direcció General d'Esports de

la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del Govern

Balear
— Departament de Medicina
Esportiva

— Assegurances Banc Vitalici
— Serigrafies Galatzó
— Borràs Sabater, S.A. --

Materiales de Construcció
-- Mallorca Esports, S.L. ---

Empresa de Servicis Esportius
— Joyeria MIAM
— Taller Mecànic 'Mol Martí
— Autos Lladó
— Tejidos Oliver
— Gráficas Lladó
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Me'n Fot arrasa al Victòria

Futbol Tercera Divisió

G.M.

Amb la victòria de Me'n Fot per
78 - 64 contra el - segon classificat
L'Horta aquest equip es consolida
corn a primer equip, gairebé indiscu-
tible, del i Torneig del C.P.Victeria.

Però un dels partits que desperta-
va més expectació era el que enfron-
tà, dilluns, els dos equips de la Coor-
dinadora de Joves Cristians: Coordi-
nadora II 49 - Coordinadora Dra-
gons 54. Fins al segon temps els
Dragons no es despertaren i, aprofi-

tant les seves dues torres, venceren
als seus competidors parroquials.
. Molt de públic assistí també al par-
tit de dimarts entre l'Horta i la Ràdio
Envit i Truc. Els hortolans guanyaren
de 64 a 43 deixant els radiofònics en-
cara més avall en la classificació.

Me nFot 	 3 3 0 207 161 +46
Horta 	 4 3 1 221 204 +17

C Dragons 	 3 2 1 173 112 +61

Coordinadorall 	 4 2 2 204 192 +12
M.mboKings 	 2 0 2 92 113	 -21
E. Truc 	  4 0 4 154 269-115

Fins ara el maxim encistellador,
sense tens en compte el partit de di-
mecres, es Jesús Fuster (Coordina-
dora II) amb 91 punts, 1 de tres punts,
39 de dos 10 de un. També es un
dels jugadors amb mes faltes perso-
nals (13)

AGBAIMENT DEL C.B. JOVENTUT MARIANA
Reunida la Junta Directiva del C.B. Joventut Mariana i els membres del 50 Aniversari, ateses les ajudes que han aportat el

Comité Local del P.P. que ha gestionat una aportació de 200.000' - ptes. que el Consell Insular de Mallorca entregará, i atesa l'a-
portació personal del Molt Honorable President de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, D. Gabriel Canyelles, de
75.000 - pees. i la posterior concesió d'una subvenció de 70.000' - ptes. de la Direcció General d'Esports.

Es vol fer palesa del millar agraimentt a totes aquestes Entitats.
Mereixen també un agraïment especial les ajudes de l'Ajuntament de Sóller i del Ferrocarril de Sóller "Es Tren".
Així corn també totes les Entitats que ens han ctorgat col.laboracions, que són:



El C.P. Unió, de Sóller,
a una passa del "Ciutat
de Sevilla".

La	 tripleta,	 actual
Campiona Estatal, acon-
seguí els primers punts
per a participar al Ciutat
de Sevilla", després de
guanyar, amb autoritat, la
"Diada Puntuable" de Son
Forteza.

Nadal-Agusti-Dar-
der, són els jugadors que
compten amb més possi-
bilitats per accedir al Tor-
neig de Sevilla, ja que la
darrera jornada, que es la

definitiva, es jugara a
Sóller, sent altra volta els
més fermes candidats a la
victòria final.

Per altre costat, la tri-
pleta, també del C.P.
Unió de Sóller, formada
per Bisbal, Timoner i
Valladolid, aconseguiren
el primer lloc del Torneig
Son Forteza, competi-
ció paral.lela a la "Dia-
da".

Un cop més exit de les
tripletes de l'Unió de
Sóller. Dos primers llocs
parlen per si sols.

Petanca

Ciclisme

Pou, HernAndez i Ferriol, guanyadors de la darrera edició.

C4SASNOVAS 

FILIGORIFICOS, 0.8.

REFRIGERACION INDUSTRIAL
BOTELLEROS
VITRINAS
ARMARIOS
CAFETERAS

COCINAS INDUSTRIALES
CAMARAS FRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO
SERVICIO TECNICO POST—VENTA

C.I.F. E 07479058
Carrer de So Mar, 153 — 07100 SOLLER

Teléfono 630771.

ANTE LA PROXIMIDAD DE LA TEMPORADA VERANIEGA,
TENEMOS EL GUSTO DE COMUNICARLES QUE TODOS
LOS SABADOS A PARTIR DEL DIA 2 DE MAYO DEL
ACTUAL HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE EL SERVICIO
TECNICO ESTARA A SU DISPOSICION PARA ATENDER
A LAS POSIBLES URGENCIAS.

14 d'agost del 1992 / Veu de Sóller
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Ciclisme
de Muntanya

Den* tots
a Biniaraix

Joan

L'Associació de Veinats
de Biniaraix té projectada,
per denla, dissabte, dins els
programa de les Festes
d'aquesta Barriada sollerica,
la segona edició de la "Cur-
sa de Bicicleta de Muntan-
ya", a la que es preveu una
gran participació local, corn
ja passa a la primera edició
disputada any passat.

La sortida es donara a les
vuit i mitja, des de l'Església
de l'Alqueria del Comte.
Des d'aquí els participants
pujaran cap a Biniaraix, aga-
fant el Camí del Marroig, fins
passat Ca's Furò, creuant
per dins l'olivar fins al Camí
de Ca's Don. En arribar aquí
tornaran agafar el Camí del
Marroig, per fer una altra vol-
ta al mateix recorregut, aca-
bant posteriorment a la Placa
de Biniaraix.

Els participants	 seran

Joan

Un any més -i van 16- el
Club Ciclista "Defensora
Sollerense" sera l'organitza-
dor de la máxima oroya Terri-
torial de Muntanya, per a Ve-
terans, el "Campionat de les
Balears de Muntanya", que
des de la seva creació s'ha
disputat sempre a la nostra
Vall.

La data de l'esdeveniment
esportiu ha quedat fitxada
amb el dia 23 d'agost, substi-

distribuits en quatre catego-
ries:

GRUP A: De 16 a 20
anys.

GRUP B: De 20 a 28
anys,

GRUP C: De 28 anys en
endavant

GRUP FEDERATS Tots

tuint a aquella Clàssica i Lle-
gendària "Ruta Turistica
Ciutat de Sóller", que així
corn mencionava el nostre Di-
rector, la passada setmana,
"tots recordarem molts
d'anys".

La sortida esta prevista a
les 10'- del matí, de davant el
Hotel Edén, del Port de Sóller.
Des d'aquí els corredors parti-
ran cap a Can Repic (Sóller),
Port de Sóller, Can Repic,
Port de Sóller, Monument He-
roins del 11 de Maig, Carrete-
ra del Puig Major, amb final

els que tinguin llicència fede-
rativa d'aquesta temporada.

Hi haurà trofeu pels dos
primers classificats de cada
categoria i medalla per tots
els finalistes.

Els organitzadors re-
comanen l'ús del casc pro-
tector.

davant el Túnel Gran, oc.;prés
d'haver recorregut uns 36
qms.

Hi tenen prevista la seva
participació la quasi totalitat
de corredors veterans Menos.
Han confirmat ja la seva pre-
sencia els ciclistes de la ger-
mana Illa de Menorca, i molt
possiblement es desplassin
també els equips eivissencs.
Actuara de Director de Cursa,
el President de l'Entitat Orga
nitzadora Jaume Oliver.

A més de les tan precia -
des bandes, acreditatives del
Títol, hi haurà en litigi un total
de cinc trofeus dins cada una
de les tres categories.

El Iliurament de premis es
farà, una vegada acabada la
cursa, davant l'Hotel Edén.

XVI Campionat de les Balears
de Muntanya, per Veterans

Tercer Festival Aeromodelistic de Sóller
Joan

Baix de l'organització del
Club Aeromodelisme i
Modelisme Naval "Sóller",
amb el patrocini de l'Ajun-
tament de Sóller, i la colia-
boració de Koala Hobbys, el
vinent dia 23 d'agost, a par-
tir de les 1730 hores, es
disputara el "Tercer Festi-
val Aeromodelistic de
Sóller", amb un "FUN FLY"
compost d'aquestes 5
proves:

Prova A - Precisió A

(Despegar mantenint un ma
teix angle d'ascens, inten-
tant no sortir de l'eix de la
pista).

Prova B: Acrobacia (Es
taran 3 Looping, i escollir
entre un "tonel" o invertit, en
dos minuts).

Prova C: Touch ang go
(S'intentarà entrar en pista
tocant amb l'avió en terra i
tornar sortir el major número
de vegades, en vol normal o
invertit, en tres minuts).

Prova D: Passada baix

del "limbo" (Es passarà en
vol, per baix d'una cinta que
estará a 1'90 mts. de terrá,
el major número de vegades
en vol normal o invertit, en
tres minuts).

Prova E: Precisió B:
(S'intentarà aterrar en el
centre de la pista, damunt
l'eix d'aquesta, mantenint un
mateix angle de descens).

Totes aquestas proves
en farán en dues màne-
gues, reunint la primera de
elles les proves A, B, C i E, i
la segona les proves A, D i
E.

PETITS ANUNCIS
RECEPCIO DE PUBLI-

CITAT per al "Diario de
Mallorca": esqueles,
publicitat en general,
classificats, etc.

Telefonau al 63.14.62

GAS-OIL per a cale-
facció a domicili, Telf.
63.14.62 i83.03.87.

BANUS antiguitats.
Restauració, compra i
venda de mobles i d'ob-

jectes antics. Carrer de la
Rosa, 3. Telf. 63.28.73 i
63.10.67.

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústi-
ca o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats An-
toni de sa Coma (Jeroni
Bisbal). Carrer del Vicari
Pastor, 8. Telf. 63.08.85 i
63.07.68.

VENDO embarcación

marca BAYLIWER, mode-
lo Capri, ario 1991. Remol-
que incluido. Dos millo-
nes. Información: Náutica
Sóller. Telf. 63.18.40.

ES DONEN classes de
repàs EGB (totes les as-
signatures) i B.U.P. (ma-
temàtiques i física i quími-
ca). Telf. 63.32.16 i
63.13.98.

GRADUADA SOCIAL

s'ofereix per treballar a
gestories, assessories la-
borals i empreses. Jorna-
da completa o a hores.
Telf. 63.13.23.

ES NECESSITA una
persona per envassar pa.
Telf. 63.06.51. •

ES NECESSITA ajudant
de cuina i una ajudant de
cambrera. Telf. 63.14.97.

TRASPASO Restauran-
te Can Blanco por jubila-
ción. Buen funcionamiento
demostrable.

SE ALQUILA local co-
mercial 85 m2. más alma-
cén y patio, en calle Mé-
dico Mayol, 15. Tell.
63.20.16.

VENC HORT devora el
cementiri, amb porxo i

mitja hora d'aigua. Telf.
63.08.56.

VENC encalentidor
d'aigua a gas butà i estufa
de ferro a llenya. Funcio-
nen. Telf. 63.08.75.

ES LLOGA àtic amb
aparcament a Palma. Zona
plaga Madrid. Telf.
63.08.86 i 63.29.06.



Port de Sóller

La Coral Renaixença és de Sant Boi de Llobregat.

La Coral Renaixença cantà a la Parròquia de Sant Ramón
de Penyafort

/
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L'avanç de
planejament
urbanístic,
en exposició
pública

J.C.

Segons han comu-
nicat responsables
municipals, l'avanç de
planejament urbanístic,
exposat a l'edifici de
les Escolàpies, es pot
visitar cada dia de les
sis de l'hora baixa fins
a les vuit. Els dissabtes
es pot visitar a partir
de les onze del mati
fins a la una del mig
dia.

Atenció al públic

Sineu ovaciona la desfilada
d'"Aires Sollerics"

P.P.

El passat diumenge, els
components del grup de
balls Aires Sollerics es
desplaçaren a la vila de
Sineu per oferir una desfi-
lada d'indumentària
mallorquina dels segles
XVIII i XIX als habitants
d'aquella localitat.

L'acte començà a les
deu de la nit, dins el pro-

grama de
festes en
commemora
ció de la
Mare de
Déu Morta,
amb unes
breus pa-
raules del
rector de
Sineu, mos-
sèn Barto-
meu Mulet,
ben cone-
gut dels
sollerics in-
teressats en
la nostra
cultura. Mu-
let realitzà
una breu
introducció
del copin-
yat, com-
plement or-
namental
de la gone-
ha en forma
de copinya.

Més d'una
hora

Segui-
dament
començà la
intervenció
d'Aires
Sollerics,
que combi-
naren	 la
desfilada
d'indumen-
tária	 amb
cants i balls
del seu re-
pertori. Du-
rant	 més
d'una hora,
gonelles,
gipons, cal-
çons amb

bufes, gecs, guardapits,
camies, capells i demés
elements propis de la ves-
timenta típica de la nostra
illa evolucionaren des de
l'església parroquial fins al
centre de la plaça major de
Sineu, entre els aplaudi-
ments del públic.

En resum, un acte més
de la nostra agrupació fol-
clórica, que demostra així
el "savoir faire" en el camp
de la cultura que li es propi.

Una vegada més, Aires Sollerics mostra a
Sineu la feina d'investigació amb la vestimenta

dels segles XVIII ¡XIX.
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Una coral viva, espontània, oberta i amb
un gran nivell de qualitat

JORNADES SOBRE
VOL! D'OLIVA

CABAL i la Cooperativa Agrícola "San Bartolome
convida a tots els pagesos a les jornades sobre l'oli
d'oliva que se celebrarà la propera setmana a la sala
d'actes del Convent des Sagrats Cors.

Ponent: Humberto Salas, tècnic de la Confederació
de Cooperatives Agrícoles d'Espanya.

Horari: Dijous dia 20, a les 18,30 h.
Divendres dia 21, a les 10 h

L'assistència es lliure i gratuita.

El passat dimarts, dia 11, tingué Iloc a la
Parròquia de Sant Ramon de Penyafort l'anun-
ciat concert de la Coral Renaixença, de Sant
Boi de Llobregat, coral catalana que data de
l'any 1975 i es membre de la Federació Cata-
lana de Corals.

Un programa variat i intel.ligent aconseguí
que el públic omplis practicament el recin-
te parroquial del nostre Port, i els aplaudi-
ments entusiastes demostraren que l'actuació
agradava cada cop amb més profunditat.

Interpretaren el Pare Nostre de Rimsky
Korshakov, l'Ave Maria de Tomàs Lluis de Vic-
tòria, quatre cançons catalanes i quatre
mallorquines, harmonitzades per Baltasar Bibi-
loni i un "Horabaixa Post el Sol dedicat, inspi-
rat, emotiu sense oblidar una técnica acurada,
original del Sr. Bartomeu Poquet, músic, direc-

tor de Cori compositor.
Per acabar ens acabaren de encolsir el pa-

ladar amb la interpretació d'una cançó brasilei-
ra, espirituals negres i un tast de Broadway,
ajustant-se en tot moment a la tècnica deguda,
amb una expressivitat molt ben cuidada, im-
postació de veus i personalitat pròpia.

Fou un vertader regal, aquest concert,
complint-se ben de llarg les espectatives dels
organitzadors, D. Miguel Colom Rullán, i Bar-
tomeu Poquet, amb el patrocini de l'em-
presa "Ferrocarril de Stiller, S.A.".

Al final del concert, els cantaires obsequia-
ren al Ferrocarril en la persona de Miguel Co-
lom, amb un dibuix a Ilàpis que recull un race)
de St. Boi, i un disc dels diversos que ténen
editats i que posàren a disposició dels assis-
tents.

Normalment hi ha
alguna persona que
pot explicar, en la me-
sura del possible, les
possibles dubtes que
puguin tenir els ciuta-
dans.

Per tal de poder-ne
donar una més fluida
informació, l'arquitecte
Rosa Barba, redactora
del planejament, serà
present a les Escolà-
pies, a partir del dia 5
de setembre fins al dia
dotze del mateix mes,
per oferir la possibilitat
de contacte directe
amb tots aquells que
vulguin demanar acla-
riments.

Pel que fa al perío-
de que l'exposició ro-
mandrà oberta, moltes
són les persones que
s'han interessat per vi-
sitar-la i per recollir els
fulls que l'Ajuntament
ha possat a disposició
dels ciutadans que
vulguin presentar sug-
geriments. Isabel Alco-
ver i Andreu Oliver
manifestaren el seu in-
terés per animar a to-
tes aquelles persones
que considerin que
s'haurien de fer canvis
al pla, que presentin
les seves idees que
seran degudament es-
tudiades per l'equip de
Govern i per l'Ajunta-
ment en general.




