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El dipósit regulador de darrera el Cementen i tendrá capacitat per 450.000 litres i servirá per augmentar la
pressió a la xarxa d'aigua potable de tota la Vall.

S'iniciara per la part alta de la Vall

El Pia Operatiu dotarà de serveis una
desena de carrers amb 48 milions

Els actes del Centenari d'El Gas S.A.

Josep A. Frontera reté un
homenatge a Rullan i Mir

G.M.

Dissabte passat ten-
gueren lloc els darrers ac-
tes programats en motiu
de l'acompliment del pri-
mer segle d'existencia de
la companyia El Gas S.A.
en els quals hi participa-
ren un nombrós grup - de
persones relacionades di-
rectament o indirectament
amb l'empresa.

A les 19 h. s'inicia una
Celebració Eucarística a la
Parròquia de Sant Bario-
meu al final de la qual la
Camerata de Sa Nostra
oferí un brillant concert
amb la interpretació de les
conegudes Quatre Esta-
cions d'Antonio Vivaldi.
El grup dirigit per Barry
Sargent demostra el per-
fecte coneixement de la
pega mitjançant el trac-
tament extraordinari de
l'obra I l'exageració dels
matisos que feren peculiar
la lectura de la pega.

El sopar

Posteriorment els di-
rectius de l'empresa es di-
rigiren al restaurant Sa
Talaia on soparen acorn-
panyats de gran part de la
corporació de l'Ajunta-
ment de Sóller encapçalat
per la batlessa Isabel Al-
cover, el President de
Gas i Electricitat, S.A. Mi-
guel Pocovi, el Conseller
d'Indústria i Comerç Cris-
ti:do! Triay, el Conseller
de la Funció Púbica Joan
Simarro i altres personali-
tats del món de la indús
tria.

Al brindis el president
de la companyia Josep
A. Frontera recorda els
iniciadors del projectes de
xarxa de gas i d'eletricitat,
els quals, digué, no espe-
raren que fos el govern
qui realitzas l'esforç, sinó
que s'avançaren als pro-
jectes governamentals.
Igualment féu visible la
seva alegria per poder

presidir El Gas S.A. en el
moment d'acomplir-se els
100 anys d'existència
especialment, de no tenir
cap tipus de deute. "Si
mes no -digué- alld segur
es que nosaltres no cele-
braren el segon centenari
d 'El Gas".

També la batlessa
Isabel Alcover recone-
gué públicament, en nom
de l'Ajuntament, l'esforç
de la companyia i dels
seus obrers per submi-
nistrar gas i eletricitat a
Sóller i Fornalutx. Concre-
tament es referí als sacri-
ficis realitzats pels tècnics
que, "quan en dies plujo-
sos es tallava l'eletricitat,
no dubtaven en anar a Sa
Costera per arreglar l'aya-
ria".

Finalment es reparti-
ren als presents alguns
exemplars del Ilibre El
Gas, 100 anys d'história
del qual n'es autor el nos-
tre col.laborador Plàcid
Pérez.

Moment en el qual el president d'El Gas S.A., Josep A. Frontera, dirigia unes paraules als
assistents al sopar d'aniversari.

Segons l'oposició municipal

Es poden deixar de recaptar les
sancions per infracció urbanística

G.M.

El Consell Insular ha
reclamat a l'Ajuntament
de Sóller un nombre in-
determinat d'expedients
d'infracció urbanística i
sancionadors per estu-
diar les seves pres-
sumptes irregularitats.
Segons Xim Alcover
(PSOE) i .Joan Arbona
(PSM). aquest control es
realitza vista la tnope-
rencia de l'equip de go-
vern actual.

El regidor d'urba-
nisme Andreu Oliver
(Ind) ha reconegut que
després que el PSOE

enviSs un escrit al Con-
sell Insular denunciant la
pressurnpta irregOleritat
d'alguns expedients,
aquest organisme va
reclamar-ne alguns.

No obstant una part
d'aquests expedients
feia ja anys que restaven
aturats, fins i tot durant
el període de govern so-
cialista.

Segons els membres
de l'oposició a principis
del mes d'agost es va
rebre la comunicació a
l'Ajuntament i un dia
després es va nomenar
un instructor d'infrac-
cions urbanistiques: An-
toni Burgos; càrrec de-

socupat fins aleshores.
Segons Xim Alco-

ver el nou equip de go-
vern ha restat p4.4$iu
davant els expedients
iniciats i ho ha demos-
trat deixant de nomenar
un instructor fins que no
ha estat absolutament
necessari. Per la seva
part Joan Arbona ha
manifestat que no hi ha
voluntat o capacitat per
continuar els expedients
d'infracció iniciats.

Joan Arbona valora
en desenes de milions
les pèrdues que aquesta
decisió del Consell Insu-
lar pot provocar en
l'economia municipal.

G.M.

El consistori en pie va
decidir ahir vespre adjudi-
car la tercera fase del Pro-
jecte de Sanejament In-
tegral de Sóller, conegut
corn projecte Collado, a
l'empresa Construccions
Puigserver.

De fet la decisió ja esta-
va presa des de feia temps,
ja que l'Ajuntament es va
comprometre a adjudicar
totes les fases del projecte

a un mateix constructor
amb l'objectiu d'abaratar
els costos i de no perjudicar
l'empresa que realitzas la
primera fase, la qual estava
econòmicament desfassa-
da. El pressupost d'aques-
ta obra es de 48 milions de
pessetes i preveu la ins-
tal.lació de canonades de la
xarxa d'aigua potable, ai-
gües residuals i aigües plu-
vials a una desena de vials
de la part alta de Sóller,
concretament els de For-
tuny, Celler, Santa Teresa,

Bisbe Colom, Sant Pere,
Sant Andreu, Pau Noguera,
Plaga dels Estiradors, Camí
de Son Bou, Ca Na Nico-
laua i Torrente) de Can
Creueta.

El projecte Collado va
sofrir durant l'època de
Joan Arbona al front de
l'Ajuntament una serie de
modificacions que inclouen,
per exemple, l'execució de
la primera fase juntament
amb la tercera i la quarta.

Més informació a pàg.
7.

Canvi d'hora la
matinada del
dissabte al
diumenge

Com cada any. al darrer
cap de setmana de Se-
tembre es decrets el pas a
l'horari invernal.

A les tres de la matina-
da tornaran a esser les
dues, amb la qual cosa la
nit tendrá una hora mes. Ja
haureu notat que el dia
s'acursa cada vegada més.
Amb aquest canvi. prest
será fosc a les sis. Són les
conseqüències d'estar al
Llevant d'Espanya i viure a
l'hora de Madrid.

Es construiran
dos banys

al Cementen i

Redacció

La brigada d'obres de l'Ajuntament
construirá prest uns serveis al recinte
del Cementeri Municipal davant la ine-
xistencia de avabos ni wáters en aquPII
lloc de domini púbhc E l cost de robla
no superará les 500.000 pessetes i pre-
veu la ubicació d'una caseta amb dos
llocs comuns i un lavabo. Al llarg de
l'any són moltes les persones que acu-
deixen el cementen i no es disposa  allá
de cap tipos de servei. Es preveu que
per la testivitat de Tots Sants, data
amb més afluencia de públic al Cemen

-tin.ja estigui acabada l'obra.

AQUEST
CAP DE

SETMANA
PUJADA

DE MOTOS
AL PUIG
MAJOR



Serveis Socials/Cultura

El moviment associatiu de Sóller

Moviment infantil ¡juvenil d'acció católica (MIJAC)

Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagès

TENIR AMICS. PER QUE?

Aquesta fou l'exclamació que feu na Maria Antònia
Munar quan va veure que l'havien deixada amb el "cu-
lete" a l'aire. Els seus millors companys l'havien plan-
tada corn una carxofa -amb el cul a l'aire- i s'havien
passat amb l'amo de S'Alqueria d'Avall, del terme mu-
nicipal de Bunyola. La política es així i cal agafar-la
corn ve.

Aquesta preciositat de dona, tan maquillada, tan
ben pentinada sempre, fins i tot quan feia vent, esta
destinada a passar a millor vida, politicament s'entén, i
"si te he visto no me acuerdo". Però alguns diuen que
que na Mari-Toni estava fent "pinitos" per liar-se amb
els sociatas I pegar, primer una cosseta a n'en Fageda

posteriorment, si era possible. a l'oncle Biel Cariellas i
provar de seure a la poltrona.

SEMBLA MENTIDA:

• Que que la carta que ens enviaren el munici-
pals sols la signassin 6 dels 19 que són.

• Que un operari de la brigada es queixas de ve-
res perquè quan publicàvem que havien agafat un ase
pel carrer, deiem que eren els municipals -l'ase no
evidentment, els que l'havein detingut- i que sempre
havia estat ell i no la "pasma" -policia-, corn diuen ells
o noltros els que escrivim.

• Que quan els posam floretes no es queixen
mai, pera quan es pensen tenir raó no callen.

• Que es defensin de cobrar hores en els extres
perquè diuen que són de protecció civil.

• Que, en aquest cas, són els únics de protecció
civil que cobren perque, si no vaig arrat, es un cos de
voluntaris...

• Que evidentment no val la pena contestar, ja es
tara puntualment. Hi haurà més de dues ocasions per
saber qui té raó.

• La magnífica parella que feren els joves novis,
na Maria i n'Adolfo, el passat dissabte.

• Els nervis. que té en Miguel Jaume quan veu
que tots els d'U.M de Sálier es poden incorporar al P P
rapidament. Li tremola la cadira i això no es bo.

• No es bo per ell, evidentment!, pels demés es
magnífic.

• Que ara el P.P pot arrancar per amunt i no atu-
rar-se fins tocar amb un dit al cel.

• Que si en Miguel Jaume va davant no importara
enfilar-se tant perquè amb lo gran que -es tocara pri-
mer al cel. Tenir-lo es una ventatja

La setmana

Santoral
Avui, divendres, dia 25
desetembre, Santa Ma
na dels Socors

Demà, dissabte. 26,
Sant Cebrià Santa Jus
tina

Diumenge. 27. Sant
Cosme i Sant Damià

Dilluns,	 28.	 Sant
Marc

Dimarts , 29, Sant
Miguel

Dimecres, 30. Sant
Jeroni

Costumari

Sant Cosme i Sant
Damià són coneguts
corn els Sants Metges.
Els veneraven el met-
ges, els cirugians i els
barbers.

Molts barbers eren
cirugians romancistes
(sense estudis). Arran-
caven queixals i admi-
nistraven sagnies. Per
distingir-se dels met-
ges només de raó,
nien penjat al portal de
la barberia un drap o
un esquelet d'infant.

Brusques i
fresques,

les primeres

Joan Puigserver

Estada de Sa Vinyassa

Han arribat les primeres brusques i fres-
ques de la primavera d'hivern. Dimecres cap-
vespre baixave pes Coi' i sa Serra les primeres

'ennuvolades negres, deixant pocs litres, dos
per metre quadrat.

També ja ha començat el canvi de tempe-
ratures. Les mínimes de la nit han caigut de
tres a quatre graus i ja obliga a tancar la fines-
tra o a estirar el cobertó,

les màximes del dia já no són tan fortes,
han sofert un descens d'uns dos graus apro-
ximadament.

La tardor s'ha començat a manifestar, al
manco fent net de calitges i de calors humides
i aferradisses.

Tele fons

Nuntament Sdiler 630200/0204
Oficina Municipal

del Port 	 634282/83
Ajuntament de Fornalutx ... 631901
Aiuntament de Ded 	 639077
Jutjat de Sólter 	 633721
Notana 	 632611/2650
Rectona 	 630602
Policia Municipal 	 63414142/43
Policia Municipal

Urgències 	 633721
Guardia aril 	 630203
Bombers 	 632500
Unitat Sanitària 	 633011
Creu Rota 	 630845
Mercat 	 630231
Escorxador 	 630561
Cernentin 	 631429
Residencia-liospra .. .... 660777
Depuradora 	 633922
Correus 	 631191
"El Gas", s.a	 630128
Serve Funerari 	 63)805
"El Gas" s a (avenas) 	 630198
"El Gas" s a (Urgénaes) 	 631108
Locuton Biniaraix 	 630017
Obres de Port 	 633316/69
A.S C P (Ca'nDuice) 	 632421
Circulo Scrierense 	 631206
La Unión -Sa Botigueta' 	 633163
Defensora Sollerense 	 631556
Ferrocarril de Sóller 	 630130
Cia "Barcos Azules" 	 630170
Ce "Tramontana 	 632061
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Parada Taxis-Ser 	 630571
Palada Taxis-Sa Torre 	 631379
Autocars Uompart 	 202125
Autocars Sdrler 	 632821
Autoc,ars Repsc 	 630567

Dret a veu
	 Veu de Seller / 25de setembre del 1992

C/. Casal G. Pau Noguera,
Moragues, 1 Tel: 630602

Horari de les activitats: Dis-
sabte de les 15,30a les 18,30

Titularitat. MIJAC catalano , ba-
lear

El MIJAC de Sóller es crea

C/ Can Dulce, Gran Via, 15
Tel: 632421

Horari de les activitats: Di-
marts i dijous de les 21,00 a
les 23,00 h.

Titularitat: ASSCP

El grup de teatre Corriola
neix cap al setembre de 1990
d'un grup d'ames que corn-
parteixen la "curolla" de fet
teatre amb la finalitat d'inter-

el curs 1985 - 1986 arrel de la
necessitat que tenia Sóller de
montar una alternativa, católi-
ca, de temps lliure per al.lots.
de vuit a deset anys.

L'objectiu que persegueix
aquest grup es que a través
del protagonisme de l'al.lot es
canvii el medi on aquest viu i
que l'educació que es faci a

pretar passant-ho be i fent
passar-ho be als/les especta-
dors/es. Així les activitats més
representatives que ha fet
aquest grup de cara al públic
son: la participació a les Fires i
Festes de Maig de l'any pas-
sat amb l'obra: "Mestre Lau es
taconer". i a les d'enguany
amb l'obra: "Cavallet, quan tu
eres jove".

Però aquesta no es l'acti-
vitat que dóna sentit al grup,
el que realment estructura

aquest sia a través de l'estil
de Jesús.

Actualment hi ha dos
centres un a Sóller i l'altre al
Port que fan feina amb una
cinquentena d'al.lots, els
quals fan sortides, tallers,
acampades i participen de di-
ferent manera a les festes
populars del poble.

aquesta colla de companys
es la bauxa, la trobada I la re-
lació de grup. Aprende per
aprende, fer teatre corn excu-
sa. La seva pretenció no es
vendre representacions, sinó,
viure el procés de donar for-
ma a una hostória i represen-
tar-la.

Per tant, cada segon de
teatre que ens oferik aquest
grup es magic i irrepetible,
podeu gaudir del grup amb
les seves representacions o

Tant si ets allot/a i tens
més de 8 anys corn si ets
un/a jove i vols fer d'anima-
dor/a, pentura t'interessa
apuntar-Chi. Els trobaràs els
dissabtes de les 15:30 a les
18:30 al Casal G. Pau Nogue-
ra o bé al Port a Ca ses mon-
ges.

Serveis socials: MMR/OBP

col.laborant amb ells.
Al grup actualment són

mes d'una vintena, assaigen
cada dimarts i dijous a partir
de les 21.00 h. a Can Dulce
durant l'hivern.

Si voleu que un article re-
ferit a la vostra associació,
grup o entitats surti a aquest
espai telefonau al 630200 a
Can Dulce i demanau per ser-
veis socials.

Serveis Socials
L'assistent social: OBP

Viure la cultura; Grup de Teatre Corriola  

Sortejos          

Off        

1.1412-11    

Sorteig d'ahir dijous,

dia 24 de setembre   

17 18 31
33 42 45
C.32/R.6

LIo MIMA
Dijous, 24 setem. 	 35.874  

Dimecres, 23 setem... 00.562  

Dimarts, 22 setem..... 55.338  

Dilluns, 21 setem	 23.764  

Divendres, 18 setem. 49.732
(Serie 031)         

Horaris
TRENS

Pohno-Sólor
0800 10,40- 13,05- 15.15- 19,45
Sólar-Pointo:
06.45 09.15 11,50 - 14,10 - 18.3)

TRAMVIES

Setior-Port
05.55 - 07,00 - 8,00 - • 09.50- 10.00
- 11.05- ' 12,00 - 13,00 - •14.00 -
15,00 - 16.00 - 17.05- 17.55- 19,05
- 20,00 - 20,45 121.05 Durnenges
Festus)
Port-Sdfor
0620 - 07,30 - 08,25 - 09,30 - 10,3)
- 11.3) - 12,30 - • 1325 - 14.30 -
15,30 - 16,30 - 17,30 - 18,30 - 19,3)

20,20 - 21.10 121.20 Durnenges I
Festes)
AVIS: Els trIVTIVISS marcats amb	 '

arAarynn acata las ambades y sacadas
deds
trens

AUTOCARS

(Del 1 d'abata 30 de Septernbre)
Pohno-Valdont0000-ONI-Port
~Sor
07,3)- 1000 12,00 16,15 19,30
Valldoneosoo-Ooll-PondoSólor:
10,33 - 12,30 16,45 20.00
Doltb-PartdoSOIor:
08,15 - 10,45 12,45 - 17.00 - 20.15
Pon do SOIor-Ooki-VaIdontoo-
so-Palmo:
07,30 09,30- 14,30 - 16,00 18.00
Daié-Valdeenos-Pelms:
08,00 - 1000 15,00 16,30 18.00
Sdlor-Pon do Palomo:09 00
Pon do StOko-Port do Poionço:
09,3)
PortdaPollança-Setikac 16,05

BARQUES

Port do SO.'-Sa Gato.: 10,00
15,00
So Ca-Port do &olor 12 (5)
16.45

FARMACIA DE GUARDIA

A tAuntament (Poece (6urvapal) vos
indica
ran la farmacia a 10 goal vos podeu

'191,



La Nostra Veu

Jeroni Bisbal: Un exemple a imitar
La setmana passada, posàvem corn a titular de la

nostra editorial el nom d'una persona de la que els
seus fets politics no s'han d'imitar. Ara, aquesta set-
mana, creim que hem de parlar d'una persona de la
que, per a nosaltres, els seus fets politics s'han de se-
guir i, a més d'això, s'han de reconèixer publicament
per la seva valentia i humilitat.

Parlam del jove regidor de Cultura de les Cases de
la Vila, Jeroni Bisbal. En Jeroni no ha volgut, segons
ens deia ell mateix, jugar al joc dels politics que avui es
venen i demà es compren. En Jeroni ha comprés que
era el moment de partir i, decebut de tot. deixar de fer
el joc als grossos que comanden i que, en difinitiva,
són els beneficiaris de tot el que es fruit de l'esforç
dels demés, sempre jugant damunt l'esquena dels "po-
litics" de poble, il.lusionats i amb una ideologia que els
empeny a realitzar-se i a Iluitar pel marc d'uns ideals i

per un partit.
En Jeroni Bisbal va manifestar publicament que la

política era molt bruta i que jifa oi i que per això se'n
va a casa seva. Per a ell ha estat molt fort el que ha
passat amb la destitució de na Maria Antònia Munar; i
no precisament pel fet de destituir-la, sino pel fet de
que molts dels que es deien companys seus —de Ma-
ria Antonia Munar— i que fins i tot li havian donat su-
port, igualment corn ella a ells, ara no l'han tenguda
en compte per res. L'han deixada tirada corn si d'una
desconegut es tractés. Això no es just i per això en Je-
roni se'n va.

Nosaltres, la redacció de Veu de Sóller, no volem
jutjar el fet de la destitució, però el que sí volem fer es
donar l'enhorabona a en Jeroni Bisbal perquè ha de-
mostrat que té un caràcter fort i que no es ni un cobart
ni un aprofitat. Enhorabona.   

Els missatges inicials han de ser miralls d'actuació

Principis solidaritat

"EL GAS, S. A.",

CENT ANYS D'HISTÒRIA

1892 - 1992
La modernitat del GAS,

S.A. ¡de Pliicid Pérez

Tot just quan el nou
voltatge 220 ja ha entrat a
bona part de les liars de la
vall i el característic i solle
nc 150 s'arracona ja darre-
ra les portes de la histbria.

El GAS S.A. ha arribat
als seus cent anys d'exis-
tencia i ho ha fet, tal corn
ha dit el seu president Jo-
sea A. Frontera, de la
millor manera que podia:
encomenar una història
que quedas per a la histó-
ria.

Aixi, en Plaeid Pérez
ens ha enllestit un 'libre
amb la modernitat 220 del
voltatge periodístic d'avui.
El volum li ha quedat corn
un gran reportatge vi-
sual, on els temes do-
minen sobre les crono-
logies, i on la trama es-
crita s'ha d'obrir carni
entre protussió de grà-
fiques i imatges retros-
pectives. El resultat es un
descans visual que ajuda
a digerir el sempre dificil
caire del contar una sola

unitat tematica d'una sola
localitat.

Tal volta el 'libre "El
Gas, S.A., 100 anys
d'història" té mancar -loa
d'anecdotari refrescant,
però el que s'ha aconse-
guit es oferir una panorá-
mica i radiografia detalla-
da del que han estat
aquests 100 anys d'em-
presa.

La modernitat de l'or-
denador també contri-
bueix a fer d'aquesta edi-
ció una excel.lent produc-
te gratia. Avui el recordat
Francesc Pérez, pare de
l'autor, es delitaria de po-
der gaudir d'aquests aca-
bats litogràfics per a les
sempre fatigoses investi-
gacions históriques.

Sóller necessita
d'altres llibres com
aquest i el GAS S.A. ens
ha demostrat també el
camí 220 de la modernitat.

J. Alberti 

Veu del PSM 

La nostra batlessa, criada
de dos amos?

La destitució de la
Consellera de Cultura Ma-
ria Antònia Munar posa de
manifest l'alt grau de co-
rrupció política que tenen
alguns dirigents del Partit
Popular i d'Unió Mallorqui-
na i posen en entredit la
credibilitat dels nostres di-
rigents autonómics. Evi-
dentment no és el sistema
que falla, sinó els oportu-
nistes que s'emparan en la
política per promocionar-se
o per aconseguir uns inte-
ressos personals.

Si l'actuació del Sr. Ca-
hellas ha 'Pestat deplorable
(en carta manera ja hi es-
tam avesats), més ho es la
dels membres d'UM que
signaren el manifest per
destituir la seva presidenta
Maria Antònia Mimar. Entre
els signants del "document
de suport al pacte" -llegiu
de destitució-, s'hi trobava
la nostra batlessa Isabel
Alcover. Aquest simple fet
de posar una firma damunt
un paper ens provoca una
serie de dubtes molt im-
portants de cara a la políti-
ca del nostre poble i, tam-

bé, ens fa qüestionar la va-
lidesa d'Isabel Alcover,
com a representant del
nostre ajuntament. En pri-
mer Iloc, se'ns fa evident
una reflexió: o Isabel Alco-
ver no sap llegir i signa
parqué sí; o bé sabia per-
fectament el que passava i
volia jugar a l'oportunisme
politic. Un joc que, desgra-
ciadament, saben practi-
car molt bé els del Partit
Popular.

Es evident que la nos-
tra batlessa, volem supo-
sar que sap Ilegir, va sig-
nar la "destitució" perquè
havien aromes alguna co-
sa més. Aquesta venuda
ens demostra que la políti-
ca de la dreta es la de fo-
mentar les fidelitats políti-
ques per damunt de les
veritables necessitats de la
comunirat. Dit d'una forma
més planera, donen
doblers als pobles que són
dels seus i marginen els
altres.

Si l'error d'Isabel Alco-
ver fou greu, encara ho es
mes quan al dia següent
se n'anà a besar els peus

de Maria Antònia Munan i
es convertí per art de ma-
gia en "criada de dos
amos". Ara resulta que la
nostra batlessa es d'UM i
al mateix temps dóna su-
port al Sr, Gabriel Caftellas.
Aquesta actitud submissa
demostra la poca convic-
ció política. La nostra bat-
lessa es bona per fer polí-
tica de carrer se l'ha vist
sembrant flors, se l'tia vista
agrenant carrers i, en defi-
nitiva, intentant enganar la
gent amb una "popularitat"
mal cercada, pera el que
quedará clar de tot aixa, es
que la nostra batlessa no
serveix per dur endavant el
carro de l'Ajuntament per-
que, en primer lloc, no sap
qui es l'amo del carro.

Nacionalistes de Mallorca

Mes d'agost
SOLLER

Neixements
• Clara Marti Mora

• Magdalena Coll Manza-
no
• Lidia Peña Torres
• Martí Guardiola Sán-
chez
• Rafael Bernat Pencas

Matrimonis
• Patrick Herda amb
Francisca Lobo Quetglas
• Ginés Far López amb
Milagros Enseñat Bosch
• Robert Joris Landreth
amb Mecedes Piza Plaza
• Juan Fronetra Chenaud
amb Narcisa Georgeta
Oucescu
• Rafael Martínez Andrés
amb Sonia Casasnovas
Monzo
• ()legan° Ostos Mar-
quez amb Esperança Ma-
ria Suau Otero
• Juan García Marqués
amb Pilar Palou Aroca
• Andreu M. Pons Frau
amb Antònia Burgos Roca

Defuncions
• Catalina Arbona Llobera
• José Laneras Fiol
• Maria Umbert Marroig
• Rita Palmer Palmer
• María Meseguer Arbona
• CrIstófol Pons Sastre
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Llibres d'a i uí

els seus principis, fins i tot a costa de
perdre el poder.

Ara, quan en Jeroni Bisbal, abans
de torcer-se, també ha seguit els dictà-
mens de les seves utopies, puc escriure
sense cap trava sobre les mayas solidan-
tats. No m'uneixen amb ell els llaços es-
mentats i valor altament la valentia perso-
nal d'en Jeroni de deixar el poder.

El ciutadá solleric, Iluny de desinteres-
sar-se per la política, ha d'estar a l'aguait.
Ha de tenir memòria histórica i saber valo-

rar, part damunt de partits i ideologies,
quines persones o grups actuen sense
trair i trair-se, fent dels seus missatges ini-
cials miralls d'actuació.

I si qualcú, d'aquests que actuen en
segones, té ganes d'enverinar aquesta
expansió personal d'esperança per a les
bones maneres politiques, ja sap el que ha
de fer: anar a fer quarentena diarreica al
desert o imitar les bones maneres del re-
gidor Ramon Socies, que també ha de-
mostrat no tenir cap golafreria de poder.

Jaume Alberti

Quan el batle Joan Arbona cessa als
regidors independents dels càrrecs que-
ocupaven a l'Ajuntament, em vaig mosse-
gar la ploma. Pensí, tot d'una, que l'amis-
tat amb en Joan, els nostres llaços fami-
liars, la relació professional i les afi nitats
ideològiques comunes podien ser armes
en mans d'interessats en invalidar la meya
solidaritat amb els politics que no deixen

ea Nostra
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lar ami!

Un hermós exemplar de Pachypodium, plantes
apocynácies procedents de Sudáfrica i Madagascar. Algunes especies són hermoses per les seves espines.

A les rocalles i hivernacles de s'Olivar d'es Fanas hi viven 3.000 especies de "cactus".
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Llúcia Suau i Bartomeu Castanyer són una parella sollerica que des de
fa quatre anys es dediquen intensament a una activitat que els

apassiona: el cultiu dels cactus  i altres tipus de plantes suculentes.
La seva vivenda, ubicada a l'Olivar d'es Fanàs (camí de sa Capelleta),

des d'on es pot disfrutar d'una de les millors vistes
de la nostra vall, s' ha convertit en un autèntic jardí botànic

particular, on hi viuen perfectament aclimatades més de tres mil
espècies de "cactus"!.

Llúcia Suau i Bartomeu
Castanyer tenen més de tres

mil espècies a l'Olivar
des Fanás Llucia Suau i Bartomeu castanyeres dediquen desde fa quatre anys al cultiu de plantes

suculentes

Una impressionant col.lecció sollerica de cactus

Lluc Garcia

La necessaria
especialització

Tanmateix, el cultiu i
col.lecció de plantes suculen-
tes precisa, per la seva corn-
plexttat d'una cena especia-
lització. A les mil cinqcentes
especies existents de cactus
auténtics (familia botánica de
les cactacies) s'hi han d'afe-
gir les quasi 2.500 especies
de Iletreres (euforbiacies), que
a les latituts càlides de la terra
també prenen forma de "cac-
tus", cosa que també fan fins
a 20 families botàniques de
plantes, en total molts de mi-
lers d'espècies.

Per aquesta raó, na Llúcia
s'ha especialitzat en les
Mammillaria, una delicada
cactacia d'Amèrica central
que agrupa més de 200 es-
pecies. Entre les que figuren a
la seva col.lecció destaca
Mammillaria theresae, una
de les plantes que te més ge
loses, per la seva gran suavi-
tat i flors espectacul.lars.

"...aquesta planta es tot
suavitat i armonia..." diu,
sense poder amagar la satis-
facció que sent per haver po-
gut cultivar amb exit aquest
petit cactus. La recollecció
de Ilavors per intercanvi amb
altres col.leccionistes es una
altra activitat a la que, junta-
ment amb el seu home dedi-
ca molt de temps: "...els in-
tercamvis per aconsseguir
la necessària informació i

bibliografia, ens costen meu dedica la major pan del
moltes telefonades...". seu temps a fer empelts per

intentar aconsseguir varietats
"cristades" d'algunes espe-
cies.

Les formes cristades són
una mutado!, genètica, molt

Per altra banda, en Barto-	 apreciada pels col.leccionis-

tes, que dona a la planta un
aspecte a la vegada deforme i
hermós, en tot cas, extrany.
Un mecanisme, de la seva in-
venció, a base de serretes
d'arquet i totxos de construc-
ció, li permet aplicar la pressió
adequada a cada empelt

concret

Flor de cactus

Un dels millors premis a
una cura adequada dels cac-
tus es el que representa la

seva Horadó. Quan aixó suc-
ceeix sempre sembla una
mena de miracle . "...les flors
dels cactus duren entre un i
quinze dies...", expliquen: es
per tant una bellesa efímera
que per gaudir-la cal estar
atent al desenvolupament de
cada planta.

La bellesa d'aquests ve-
getals no sempre és deguda
a les seves flors. De vegades
les temibles espines, són les
que donen a la planta una
hermosura salvatge: "...hi ha
espines per tots el gusts.
N'hi ha de fortes, de flui-
xes, de verinoses i d'altres
en forma d'ham, que quan
es claven no es poden ex-
treure amb facilitat...".

Intercanvi i
associacionisme

En Bartomeu i na Llúcia,
són conscients de que una
bona col.laboració entre tots
els aficionats als "cactus", es
fonamental per augmentar les
col.leccions i renovar els co-
neixements: "...de vegades
alguns col.leccionistes són
massa gelosos i no donen
tota la informació que seria
desitjable...", es queixei
"...A Mallorca i ha bastants
d'aficionats i s'està inten-
tant fer una associació
d'àmbit balear...". De totes
formes ells estar) ben relacio-
nats a nivell europeu i són els
representants per Espanya de
la societat francesa
A.R.I.D.E.S., que publica un
bolleti trimestral dedicat al
món dels "cactus". Igualment
són membras de la Societat
suissa de "cactus", del club
"Mammillaria" aixi corn socis
del Jardí Botànic de Montecar-
lo.

Una petita mostra

Molts de sollerics tengue-
ren l'oportunitat de conèixer
alguns dels més hermosos
exemplars de cactus de la
seva col.lecció particular, a
l'exposició de suculentes qua
es va organitzar al museu de
ciències naturals, per les fes-
tes de Sant Bartomeu, només
una petita mostra del que es
pot veure a les rocalles i hi-
vernacles de ca seva a on,
quan un hi entra, se n'adona
del que es pot aconsseguir
quan les persones es dedi-
quen amb cós i Anima a una
activitat tan apassionant corn
antlesta

La idea de començar
aquesta cotlecció viva tan Experiments  per
singular, va sorgir en els nos . aconsseguir varietats
tres amics paral.lelament als
començaments del Jardi Bo-
tinic de Sóller del Museu de
Ciéncies Naturals, a redós del
qual na Llúcia i en Bartomeu
varen començar en pla senos
una activitat que, a hores
d'ara , ocupa tot el seu temps
'hure.

A poc a poc, la seva afició,
que fins aleshores no havia
passat del simple col leccio
nisme diletant. s'ha anat con
vertint en una completa de-
dicació, en la que l'acurada
recerca bibliográfica, la seva
correcta classificació científica
de totes les plantes i ratenció
cap a IPs --de vegades molt
especialíssiines-; condicions
de vida i requeriments biolò-
gics de cada una de les es-
pecies, són els principals ob-
jectius.



MIMBRERLA
Cl. Sa Lluna, 52

Tell. 63 20 77
07100 SOLLER

(Mallorca)

CEEMP
10% DE DESCOMPTE

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATTAN - MEDULA

Calle Luna 12 Sóller

Mallorca Tel. 63-04-47

FERRETERIA

CA1SASNOVAS 

FRIGORIFICOS, e. s.
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 So Mar, 153 - 07100 SOLIER. Teléfono 630771

INSTITUT DE SATXILLIRAT

Ouilitm Col om
Ca5 a g notiag
Avgda. Juli Ramis, s/n

Telèfon 63 35 14
FAX 63 32 18

07100 SOLLER (MALLORCA)

INSTITUTO DE
FORMACION PROFESIONAL

"JOAN MIRO"

Ca'n Rul-lán, s/n
Teléfono 971 - 63 21 11

I.B. "GUILLEM COLOM CASASNOVAS" 

Dia 1 d'octubre a les 10,00 hores:
—Presentació de 1er i 2on curs de B.U.P.
Dia 2 d'octubre a les 10,00 hores:
—Presentació de 3er de B.U.P. i C.O.U.
Dia 5 d'octubre a les 8,20 hores:
—Començament de classes.

I.F.P. "JOAN MIRO" 
Dia 1 d'octubre a les 10,00 hores:
—Presentació de 1er Grau. Branques: Administratiu,

Hoteleria i Electricitat.
Dia 2 d'octubre a les 10,00 hores:
—Presentació de 2on Grau. Branca: Administratiu.
Dia 5 d'octubre a les 8,20 hores:
—Començament de classes.
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iíl
 uel Soler: "Loin, ofitica s'ha de tenir molL

ciar qui són els amics i els enemics"
MIIIIMINM11n•

Salvador

Foren moltes les pre-
guntes plantejades i mol-
tes les contestes i comen-
taris que Miguel Soler ens
va posar damunt la taula.
Fent referencia a tot el
que ha passat en el cau
d'UM i PP ens va dir: "Fa
molts d'anys que vaig par-
tir i, salvant les diferencies,
els motius foren perque no
hi havia enteniment. No es
compilen les normes i to-
thorn interpretava els esta-
tuts a la seva manera. AiXò
no pot ser. Quan estás
dins política ho fas perque
t'agrada. Tens un corn-
promis i vols lluitar, però
sempre en front dels teus
enemics politics i no cap
els teus amics. Quan les
coses s'embullen tant, que
això es el que fa que la
gent ja no conk amb els
politics, el millor que es pot
fer es fugir i veure, des de
fora, el Ilastimós especta-
cle dels protagonismes i
NO el que de veritat impor-
ta que una bona gestió per
a tothom". Poc després va
afegir: "NO sé res en con-
cret pea', sé, de ben cert,
que hi hauré enteniment
perque no pot ser d'altre
manera. L'UM es un partit
de centre dreta i mai es
podrá entendre amb els
partits nacionalistes des -
guerra (PSM)".

Els ajuntaments

"La gent d'esquerres,
per norma general, solen
ser aquesta gent, la majo-

na funcionaris, que ja tenen
les seves necessitats eco-
nómiques resoltes i es de-
diquen a gestionar, de bo-
na fe, problemàtiques que
sols els diners poden solu-
cionar. I, avui per avui, els
DINERS, el PODER, té un
discurs i una mentalitat,
aquí i allá, de DRETES.
Avui, ja ningú passa fam
de res. Tots tenim mentali-
tat burgesa i el que digui el
contrari diu mentides. Tots
volem el millor per el poble
i, si aixa es així, els bat/es
de dretes tenen mes pos-
sibilitats d 'enteniment,
amb les grans institucions,
perqué aquestes són de
dretes. No hauria de ser al-
xi però ho es. De totes ma-
neres, avui, les institucions
de més adalt dicten, a cop
de decret, quan i corn
s'han de gestionar els
problemes d'un poble. Aixi
les coses, de poc val el
paper dels regidors de ca-
da poble".

L'urbanisme

"A Mallorca, la majoria
de ciutadans són petits
propietaris d'un tros d'oli-
var o terreny que moltes
vegades ja no saben el
que fer. Si tenen un porxo
fet no el poden ampliar i si
no el tenen NO el poden
fer perque l'olivar no fa els
metres abastaments. Dit
aixi, es un poc ridicul pea',
no massa allunyat de la
realitat. Si la gent puja als
olivars aquests estan ben
cuidats i si amb raó i ordre
la gent "urbanitza" la mun-
tan ya directa i indirecta-

De tots és sabut el terratrèmol, que setmanes
enrera, ha desfigurat el semblant, dins el govern de

la Comunitat, entre el PP i UM. Des de la nostra
Vall, una de les conseqüències més immediates,
fou la dimissió del regidor de cultura Jeroni Bisbal.

A més a més, la recerca d'opinió i del parer de
certs temes, on les seves repercusions seran per a

tots, ens han fet apropar a un personatge, que
sens dubte, té molt de pes dins la vida pública del

nostre poble.

"La polisica la duc dins l'anima. Es veritat, no descart  la possibilitat
de presidir una candidatura en un futur"

ment tots en sortim benefi-
ciats. No hi hauria d'haver
tantes PROHIBICIONS i Si
mes regulació i vigiláncia.
Els nous projectes s'han
de fer bé i fent ús del sentit

S'ha de ser mes ge-
nerós amb els permisos
d'obres i más dur amb les
multes per infracció o ter-
mini d'obres. El que no pot
ser es omplir el paisatge
de ciment fent coses que
res tenen a veure amb el
nostre carácter mallorquí
Tot això, sens dubte, ho
poden relacionar amb el
nou Pla d'ordenació, mal-
grat un Pla d'ordenació
sempre es a llarg temini i
en previsions de futur

Túnel i Port Esportiu

Respecte a n'aquests
dos temes les seves opi-
nions foren les següents:
"Tunel es sinònim de futur.
Si no hi ha comunicació
sols ens resta tancament i
estancament. I la visió que
alguns donen de que Sóller
es pot convertir en una ciu-
tat dormitori a mi no m'es-
panta. Sóller, económica-
ment, está estancada. El
futur es molt negre si no
tenim visió. No hem de po-
sar el crit en el cel si a
Sóller la convertim NO en
una ciutat dormitori sinó en
una ciutat dormiton RESI-
DENCIAL. Cert es que no
tenim infrestructura per
acollir molt de trànsit peró
s'ha pensat moltes vega-
des en la construcció d'un
cinturó al voltant del poble
i, sobre tot, que la gent del
poble agafi el costum

d'anar a plaga a peu.
El model turístic que

hem tengut fins ara era bo
però es inadequat en
aquest moment. Ens hem
de remodelar o morir. I
aquest canvi passa per un
port esportiu. Per elegir el
lloc s'ha de tenir en comp-
te que ha de tenir un moll
per poder allotjar el FERRIS
que voten posar per unir
Mallorca amb Barcelona.
Aquest vaixell ocupará
molt de bloc i aquest lloc no
hi es a la Base per molt
que ho diguin. Al Pont de
cada cop més hi ha mes
embarcacions i si hem de
compartir molls amb els mi-
litars els metres de moll no -

surten. Sens dubte el tu-
risme de YATES es un tu-
rismo de molts doblers".

NO ha perdut la il.lusió
per la política

Per acabar li varen de-
manar sobre les seves f u-
tures perspectives dins la
política del poble. La seva
resposta va ser: "Creu-me,
no he perdut /a il.lusió. Co-
nec molt bé qui es qui i,
sobre tot, conec quina es
la problemática del poble.
Són molts d'anys de ges-
tionar, de fer coses pels
sollerics, unes más ben fe-
tes unes altres no tant. El
que es cert es mai pots te-
nir a tothom content, però
això, sempre es el preu
que s'ha de pagar. El que
es bo i el que es dolent
sempre es donen /a rné
dins la política. Bé, el que
si et puc dir sols es això:
de moment, sols de mo-
ment, no tenc intenció".



El claustre de profes-
sors del col.legi public Es
Puig ha fet pública una no-
ta de protesta per el rea-
nundament de la incinera-
ció de ferns al clausurat
abocador de Sa Figuera.

La primera de les ac-
cions destacables, assoli-
des pel nou Consistori
constituit el maig de l'any
passat, va ser el tanca-
ment de l'abocador on es
cremaven tots els ferns de
Sóller.

Des d'aleshores, l'Ajun-
tament, mitjançant un con-
veni amb Emaya, transpor-
ta els residus a Son Reus
per ala seva incineració.

Això, no obstant, el
claustre de professors del
col.legi "Es Puig", que es
troba situat molt aprop de
Sa Figuera, ha denunciat
que novament si hi esta
cremant. "Crida l'atenció
-diu la nota enviada a
l'Ajuntament-, que els resi-
dus organics siguin trans-
portats a Son Reus a diari,

mentre que els indusrials:
frigorífics, mobles, cuines,
plastics etc., es deixen a
Sóller i son aquets preci-
sament els incinerats.

Preocupat per l'allibe-
rament a l'admosf era de
dioxines lliures, derivats de
fluor i altres gasos tòxics, el
claustre del centre escolar

demana la clusura total i
definitiva de l'abocador i
crematori.

Corn a alternativa els
denunciants proposen
vendre aquets tipus de re-
sidus a un industrial xata-
rrer o a Deixalles, que a
Sóller es troba en procés
de constitució.

El claustre de professors de "Es Puig"
denuncia incineracions a Sa Figuera

Redacció

Dimarts passat, Veu de Sóller va captar aquesta imatgeon es
comprova que Sa Figuera encara crema. Jaume Palou

i Kirsty
Munro exposen
a La
Residencia

Redacció

Dimecres horabaixa es
va inaugurar a l'hotel La Re-
sidencia de Deà l'exposició
conjunta del jove solleric
Jaume Palou i l'anglesa
Kirsty Munro.

Sota el títol Visions de
Yorkshire, Jaume ens pre-
senta el treball realitzat du-
rant la seva estada a Leeds
(Anglaterra). El paisatge
angles, diu ell té unes ca-
racterístiques molt espe-
cials que el fan diferent al
d'altres pobles del món.
Fins i tot els costums i la
mentalitat són diferents: "el
gust a les ¡largues hores
passades davant del te o
de la cervesa, l'afició a la
música, al cricket, als ca-
valls i als gossos, el gran

amor professat als jardins i
a les cases, només per
mencionar unes poques co-
ses", Per la seva part Kirsty
ens vol atracar a aquelles
fascinants personalitats que

poblen Yorkshire, la seva
terra d'infantesa, les quals
semblen tenir algun tret
comú amb la gent major de
Sóller, ciutat que ha cone-
gut recentment.

El pintor solleric recull les impressions d'una estada a Anglaterra.

.1
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A partir d'octubre tendrem tancat tots
els dimecres exceptuant els festius i si

és jornada anterior a festa

MENJAR PER ENDUR-SE'N
Tel. 63.13.49
Es Través, 16
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Per tal de que aquets
animals puguin gaudir d'un
servei veterinari, en el cas de
que es trobin malats o neces-
sitin tractament facultatiu, el
jove menescal solleric Carles
Simarro ha oferit, gratuita-
ment, els seus serveis a la
Batlessa. Isabel Alcover es va
aconhortar de l'oferiment de
Carles Simarro i digué que
amb aquest ajud els animals
rebran un tractament encara
més digne del que ella podia
oferir.

El menescal Carles Simarro cuidará
dels animals de la canera municipal

Canera municipal

Redacció

Tal corn ja informarem fa
unes setmanes, l'Ajuntament
ha aprovat en comissió de
Govern, la construcció d'una
canera municipal que estira
ubicada a la antiga depurado-
ra. Aquesta canera sera utilit-
zada, basicament, per traslla-
dar-hi els animals que es re-
colleixen del carrer i que no
tenen propietari o que han fuit
de casa seva.

sentiment de locura quan in
terpreta la música fuit de le:
seves mans; tant li fa tocar ur
orgue 6 dos 6 tres, una guitarra
un baix etc. L'altra germà, Jos(
Maria, que n'és el servell de
grup, deixà una mostra de k
seva sensibilitat a l'hora daca
riciar les notes dels instrument
que toca; les Iletres i melodie:
de quasi totes les cançons de
grup son fruit de la seva cullita
pròpia.

Amb definitiva, el public sor
tí content i no guarda cap ren
cor per el llarg temps d'espera
ni per la manca de veu de Ana
Torroja.

J.C.

La nit del passat dimarts, el
conjunt musical espanyol Me-
cano, conseguiren ajuntar unes
20 mil persones per escoltar i
viure de debe, un monumental
concert que resumí els, aproxi-
madament 10 anys de vida
d'aquest grup musical, qualifi-
cat corn un dels millors de tot
l'estat espanyol.

Tot i que la veu de l'estrella
del grup, Ana Torrojas, no va
estar a l'altura que sols estar
habitualment degut a una ma-
laltia transitòria, aquesta va Ilui-

Música

Mecano concentrà 20 mil persones
a l'hipòdrom de Son Pardo

tar per deixar el seu pabelló ben
alt. Les notes altes de les seves
canços eren pronunciades amb
serioses dificultats el que feu
deslluir considerablement el
contingut musical de les seves
Iletres. El public assistent, del
que ni havien un bon grapat de
sollerics, saberen ignorar l'es-
canyadura de la cantant i l'aju-
daren entonant les cançons de
Mecano amb ella i la resta de
components del grup.

Els germans Nacho i José
Maria Cano, mostraren un cop
més la seva habilitat per la mú-
sica i l'espectacle. El primer no
es va amagar d'expresar el seu

Col. legi Es Puig
MENJADOR

L'empresa de la cuina 
comunica

que a partir del ler d'octubre
començarà el servei de

menjador.
Els interessats han de passar

pel centre els dies 28-29-30 de
setembre amb el NIF i número

de compte bancària



El Saló d'Actes de la Calza, que acollia una exposició sobre el Gas
S.A., es queda petita el dia de la presentació.

Placid Pérez és l'autor de l'estudi
sobre la companyia

El Gas S.A. publica un !libre que
resumeix els 100 anys d'història

Un altre pic, robatoris
indiscriminats a la nostra
ciutat

Redacció

Aquets darrers dies
s'han tornat a fer presents
els robatoris indiscriminats
a tota la nostra ciutat. Ara,
els Iladres ja no tenen
cap problema a l'hora de

.triar ni el lloc ni la zona.
Aquesta vegada han
atacat tant per la zona
de l'extraradi corn per
l'interior de la ciutat.

Tot i que no disposam
d'informació molt concre-

ta, sabem que els robato-
ris no han estat de molta
quantia i que no sembla-
ven obra d'autentics es-
pecialistes.

Pel moment no es te-
nen noticies de qui po-
drien ser els responsables
d'aquets fets, però sem-
bla que el motiu de dur-los
a terme son les drogues.

Així doncs, alertau-vos
i deixau, si en teniu, el ca
dins• la casa o el negoci, i
les persianes i portes ben
tancades.

Succe'it

APA COLEGIO
"ES PUIG"

Se informa a los alumnos interesados en las actividades
de natación y gimnasia, que tendrán lugar los sábados,
que pueden apuntarse en el Ayuntamiento, hasta el 30 de
Septiembre para la gimnasia y hasta el 10 de Octubre para
la natación.

La Directiva

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Bárbara Carbonell Bernat
que falleció en Madrid, el día 16 de Septiembre de 1992

A LA EDAD DE 76 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.

Sus apenados: Esposo, Monserrate Beltrán Amengual; hijos, Margarita, Antonio y Bárbara Beltrán Carbonell; hijos
políticos, Miguel Sampol Ferrer, María-Teresa Bisbal Llompart y Ventura Hernández Baca; nietos; biznieta; hermano,
Onofre Carbonell Bernat; hermanos políticos, Maria, Francisca y Juan Beltrán Amengual, Ana Mateu; ahijadas, Maria
Arbona Roig y Margarita Carbonell Marcús; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican le tengan presente en sus oraciones.

Domicilio en Sóller: Manzana 5-F. Urbanización Sa Sinia.

-30
PINTURA	 JOVE	 A	 MALLORCA

M.A. ALBIS

PERE BENNASAR

SUSY GÓMEZ

AINA LORENTE

BIEL MARCH

MARIANO MAYOL

ANTÓN! MORANTA

PEPE NEBOT

VICENÇ OCHOA

1 M. RAMÍREZ

BERNARDÍ ROIG

BERNAT SANSO

TÓFOL SASTRE

1 SOLER REBASSA

RAFEL TIMONER

CASAL DE CULTURA
Inauguració: dissabte dia 26 a les

19,30 hores
ORGANITZA: Ajuntament de Sóller
COL.LABORA: Consell Insular de

Mallorca
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El nostre col.laborador
Placid Pérez es l'autor del
Vibre El Gas S.A., 100 anys
d'història que va ser pie-
sentat el divendres de la
setmana anterior al Saló
d'Actes de la Caixa corn un
més dels actes programats
per celebrar el primer segle
d'existència de l'esmentada
societat.

El president d'El Gas
S.A., Josep A. Frontera,
destacà la validesa de l'au-
tor Placid Pérez i afirma que
el centenari de la compan-
yia no havia de passar inad-
vertit i que la rnillor manera
per evitar-ho era mitjançant
l'edició d'un llibre que servís
per un millor coneixement
d'aquesta part de la histbria
de Sóller.

No s'adapta a
la normativa

L'ascensor
de les Cases
de la Vila,
en situació
irregular

Redacció

L'Ajuntament	 no
arreglara de moment
l'ascensor de les Cases
de la Vila tot i ser neces-
sari per poder passar les
revissions després de
l'entrada en vigor d'una
nova normativa.

El pressupost per
adaptar-lo a les noves
normes ascendeix a
720.000 pessetes, quan-
titat que l'Ajuntament no
pot desemborsar actual-
ment per manca de liqui-
desa económica. S'haurà
d'esperar a la confecció
del pressupost per l'any
1993 per poder arreglar
l'ascensor.

Fins aleshores l'as-
censor de les cases de la
vila haurà de romandre
en situació il.legal per no
haver passat la inspecció
de la Conselleria d'In-
dústria.

Sóller compta amb
l'anomenat projecte Collado
que preveu el sanejament
integral del municipi des de
la zona alta cap a la zona si-
tuada a cotes inferiors.

Precisament ahir ves-
pre, el consistori va decidir
comenar a Construccions
Puigserver l'execució de la
tercera fase d'aquest pro-
jecte amb un pressupost de
48.030.208 pessetes.

Finançament

Aquesta fase esta inclo-
sa dins el Pla Operatiu Lo-
cal (POL) convocat per l'any
1992 amb un pressupost de
71 milions. La major part de
les partides procedeixen de
la CEE, concretament a cà-
rrec del programa FEDER
(25 milions), del Consell In-
sular (23 milions) i del Minis-
ten  d'Agricultura (14 mi-
lions).	 L'Ajuntament	 de
Sóller	haurà	d'aportar
6.194.000 pessetes.

Les obres

Les obres que s'execu-
taran dins aquesta tercera
fase dei projecte Collado
són la dotació o renovació
de conduccions de clave-
gueram, aigues pluvials i ai-
gua potable dels carrers
Fortuny, Celler, Santa Tere-
sa, Bisbe Colom, Sant Pere,
Sant Andreu, Pau Noguera,
Placa dels Estiradors, Carni
de Son Bou, Ca Na Nico-
laua i Torrente) de Can
Creueta.

S'aprofitarà	l'apertura
de síquies als carrers per
dotar de tots els serveis a

Avantatges

L'existència de canona-
des especials per a aigües
pluvials separades de les
aigües brutes es justifica en
els greus problemes que
ocasionen les pluges en els
processos de descomposi-
ció dels elements organics
a la depuradora. Amb xar-
xes separades s'evitaran
conflictes que han obligat,
en ocasions molt determi-
nades, a tirar els residus al
torrent davant la impossibili-
tat de depurar tot el cabdal.

El regidor d'infraestruc-
tures de l'Ajuntament, Bar-
tomeu Darder, ha manifes-
tat l'opinió comuna entre
tots els membres del con-
sistori a iniciar el saneja-
ment per la zona alta de
Sóller. Això es bo perquè la
xarxa d'aigua potable ten-
drá més presió arreu del
municipi i podrá arribar a
més zones, i perquè s'evita-
ran possibles filtracions de
les xarxes d'aigües brutes
als pous i aqüifers subte-
rranis.

Plaços d'execució

La tercera fase de
Collado, que ahir es va ad-
judicar, ha d'iniciar-se
abans de finalitzar l'any
1992 i ha d'estar enllestida
abans de l'estiu del 1993.

La segona fase del
projecte Collado

La segona de les fases
del projecte Collado de sa-
nejament integral s'està
executant en aquests mo-
ments i ha d'estar finalitzat

abans del final del 1992.
També el duu a terme
Construccions Puigser-
ver.

Te un pressupost de
34.042.201 pessetes i con-
sisteix en la construcció de
dos dipòsits reguladors
d'aigua (un a Can Det a Bi-
niaraix I l'altra vara el Ce-
menteri) i una conducció
que comunicara les dues
reserves d'aigua.

La construcció del dipb-
sit de darrera el Cementeni
va iniciar-se fa ja unes set-
manes i tendrá una capaci-
tat d'uns 450.000 litres. Les
obres del dipòsit de Binia-
raix, situat a un terreny ce-
dit per Joan Deyb, que
tendrá una capacitat per
300.000 litres, s'iniciaren
dimarts passat, i la cons-
trucció d'una conducció
que els comunicara pel

subsd del Torrentó de Can
Creueta encara s'ha d'ini-
ciar.

Altres fases

La primera de les fases
del projecte Collado no està
encara ja executada i pre-
veia una actuació a uns ca-
rrers que actualment s'està
canviant amb un pressu-
post de 58.267.498 pesse-
tes.

La quarta i última fase
del projecte de Sanejament
Integral está prevista que
s'aprovi el 1993 dins el Pla
Operatiu Local (POL) i afec-
tará gran part dels carrers
del nucli urbà de Sóller, els
quals seran dotats d'aigua
potable, xarxa de clavegue-
ram i d'aigües pluvials. El
pressupost sera de més de
70 milions de pessetes.

Presentació divertida

Placid Pérez presenta el
seu llibre d'una manera di-
vertida, mostrant la història
corn quelcom proper a tot i
a tothom. De fet dedica gran
part del discurs de presen-
tació a demostrar les dificul-
tats que li planteja la temáti-
ca a tractar i l'estructura fi-
nal que decidí per a l'estudi
històric per tal que fos per-
fectament comprensible per
a un no-iniciat en temes
tècnics. L'estructura del lli-
bre ens planteja sis temàti-
ques diferents: la fábrica de
gas (1892-1960), la fábrica
d 'eletricitat (1907-1960), la
distribució d'energia elétrica
(1960-1992), les indústries
del fred, el personal de plan-
tilla i el finançament de
l'empresa.

G.M.	 les vivendes d'aquell vial.

Aquesta setmana s'ha començat un dipòsit regulador a Biniaraix

Totes les fases d'execució d'obres de
clavegueram, aigua potable i aigües pluvials
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El Comandante del Mando Operativo Aéreo
visitó la Base del "Puig Major"

El pasado 16 del presente mes, visitó el
Acuertalamiento Aéreo "Puig Mayor" E.V.A.
in' 7, el Teniente General D. ALFREDO
CHAMORRO CHAPINAL Comandante en
Jefe del Mando Operativo Aéreo.

El citado General llegó procedente de
Madrid a la Base Aérea de Son San Juan
acompañado del Jefe del Grupo Central de
Mando y Control, donde se les unió el Jefe

del Sector Aéreo, continuando el viaje en
helicóptero hasta la helisuperficie próxima
al pantano de Cúber donde les esperaba
el Teniente Coronel Jefe del E.V.A. n° 7.

Esta primera visita oficial fue de carác-
ter operativa y técnica, ya que el Coman-
dante en Jefe del MOA, es quien tiene la
responsabilidad del Control del espacio aé-
reo.
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L'associació de veins
de Biniaraix, una de les po-
ques existents a la nostra Vall,
va voler ter una serie de
declaracions, prou intere-
sants, corn per tenir en como-
te. Des de que es va consti-

luir corn a grup d'acció ha
anat gestionant els molts
problemes que la seva petita
comunitat ha patit I esta pa-
tint. Un dels més seriosos,
vells i de més recent actuali-
tat, ha estat la construcció de
la tan necessària valuosa
xarxa de clavegueram corn la
de fer tota la infraestructura

per dur aigua potable a tots
els veinats. Hi ha que dir,
sempre segons les previsions
del projecte, que els proble-
mes són molts per posar
d'acord les parts implicades,
es a dir, els veinats i les cases
de la Vila.

El que és cert es que
l'aigua no ha arribat a l'Hor-

ta de Biniaraix ni al carrer
Bernadí Celia. Els molts
doblers de les obres i les diti-
cils converses entre els inte-
ressats fan, per ara, que l'en-
teniment no sigui possible a
curt termini.

No volen fer política

Entre	 d'altres	 coses,
després de demanar quines
eren les relacions amb l'actual
consistan, ens varen contes-
tar: "No volem fer política pe-
rel, per desgracia, som cons-
cients de que tot té signes i
valors politics. Fa quinze anys
que tenim democracia i que el
nostre barn, al Igual que tots,
té manca de moltes coses. No
volem tenir un tracte privile-
giat per6 si que les nostres
peticions no siguin un crit al
cel o un diàleg de sords. La
realitat es que les esquerres,
el poc temps que han estat al
poder, ens han solucionat el
que feia tant de temps que
necessitava solució. Les dre-
tes, que sempre han coman-
da!, mai ens havien fet tant de
cas. Ara, tal volta, les coses
canviaran".

Agraiments

Per donar fi a la curta però
profitosa conversa amb els
membres de l'Associació va-
ren voler adreçar unes parau-
les a certes persones i enti-
tats, sense les quals, no ha-
gués estat possible fer realitat

el que Biniaraix necessitava.
La seva gratitud diu:

"Malgrat sembli contradic-
tori volem agrair, a l'Ajunta-
ment, el gran esforç realitzat
amb la nostra barriada. Ara, ja
no hi ha el Batle ni el consisto-
ri que dugueren a terme les
obres pea', si hi ha l'Ajunta-
ment de tots els sollerics i es
a n'aquesta entitat a qui va
adracada la nostra gratitud. Al

mateix temps, volem fer men-
ció den Joan Deyá per l'en-
trega dels terrenys, que de
forma gratuita, ens possibilita-
rà construir els d'Osas regu-
ladors de l'aiigua potable. I
per acabar, donar les gràcies
a Joan Puigseryer per haver
empedrat un carrer, que fora
de presupost, no tenia perque
fer-ho. De veritat, grades a
fathom"

Biniaraix diu: "Per desgràcia,
tot sempre té un valor polític"

"Volem agrair al consistori d'abans i al d'ara les solucions donades
als molts problemes que té la barriada".
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Los deportistas del fin de
semana, una esforzada
manera de tener problemas.

C.P.

A veces pálidos, a veces
enrojecidos, sudorosos, sin-
tiendo rebotar los ya oron-
dos michelines sobre el
ajustado, eso si, último mo-
delo de pantalón deportivo,
la boca entreabierta, la ca-
ra contraída en un rictus de
sufrimiento, todos los mús-
culos del cuerpo como si
quisieran dejar constancia
de su existencia. Esa es una
imagen habitual de nuestros
entrañables deportistas
domingueros lanzados en
pos de la aventura de la sa-
lud y en aras de una moda
que impone unas actitudes.

Cómo sustraerse a la vorá-
gine del deporte? Cómo parti-
cipar en discusiones del lunes
si uno no ferie un set al que
aferrarse, un circuito de footing
más largo que el del vecino o la
última heroicidad con el nuevo
modelo de mountain-bike?

Incluso las instituciones pa-
recen empeñadas en que
abandonemos el tradicional
sedentarismo, tan culturalmen-
te enraizado en nuestra socie-
dad, y nos precipitemos en la

aventura de recuperar nuestra
juventud y nuestra imagen Es
curiosa nuestra sociedad, no
existen asesores de inteli-
gencia, de memoria o ni si-
quiera de facilidad de pala-
bra, pero si abundan los que
cuidan nuestra imagen.

La práctica deportiva tiene
indudablemente muchos as-
pectos que pueden colaborar
de muy diversas maneras a
mejorar este término tan com-
plejo, lleno de matices y hasta
de personalismos que es la Sa-
lud. La práctica deportiva ha
de presumir una total integri-
dad de nuestros Sistemas y
Aparatos y eso compete al
médico. La práctica deportiva
puede controlar ciertos facto-
res de riesgo, pero su valora-
ción es compleja y eso compe-
te al médico. La práctica de-
portiva puede, también, mejo-
rar el estado anímico de los su-
jetos que la llevan a cabo, pero
la felicidad puede no estar en
una pista de squash o en un
circuito de jogging, sino en la
explotación individual de las
múltiples capacidades perso-
nales, y su consejo, extraordi-
nariamente valioso, puede
competer al médico, también.
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Si tú pones la Voz,
Nosotros ponemos la

Música de
las mejores
Orquestas y

Bandas del Mundo             
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Diumenge, la "Pujada
al Puig Major"

Joan 	exclusiva, ara fa tres setma-
nes, aquest dissabte i diu-
menge es disputara la "Pri-

Tal con-) avançarem en mera Pujada al Puig Major",

Petanca

eu es °diva
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Amb la participació dels
sollerics Ferra i Raja

Unió, el club
solleric amb
més equips

Buixi)

Els clubs federats de pe-
tanca han formalitzat les se-
ves inscripcions, davant la
Federació Territorial Balear,
dels equips que prendran
part a les diferentes 'ligues
que es jugaran aquesta
temporada.

Unió de Sóller es el
que mes equips tindrà a
les competicions. La seva
participado sera a la "Higa
d'Honor", Primera Categoria.
Segona, Tercera i Femeni-
nes de Segona.

Belles Pistes jugará a
Segona i Tercera

El C.P. Sóller tan sols
estará present a la "Lliga
d'Honor".

Mes endavant donarem
les dades del començament
de la Lliga, aixf corn la corn-
posició de la primera jornada
de totes les categories amb
representació dels tres clubs
locals.

Primer Trofeu
Fermin Millón

Pere P.

Durant aquestes dues
darreres setmanes s'han
anat celebrant, a les ins-
tal.lacions del "Belles Pis-
tes", les diferentes partides
entre les parelles partici-
pants, entre les quals hi ha-
gué qualque confrontació
molt disputada, corn la de
Penya Cameta, malgrat
quedas eliminada

La general queda mo-
mentàniament d'aquesta
manera:

Jaume Nadal i Manolo
Manrique

Federico Rubio i Caries
Bota

Pedro Martinez i Jaume
Garcia

Miguel Darder i Jaume
Reynés

Anita Martinez i Josep
Muñoz

Pere Ferrer i Agustí Mar-
tinez

Pep Selles i Manolo Ca-
sado

baix de l'organització de la
Penya Motorista Mallorca,
amb la participació dels dos
pilots sollencs Francesc Fe-
rrà (Categoria A - 600 cc.) i
Xim Raja (Categoria C-80cc.).

Recordem que a la darrera
edició ("VIII Pujada al Puig Ma-
jor - Media Milla) en Fran-
cesc-Xavier Ferrà (Motos
Sóller), amb la seva Honda
CBR600, aconsegui brillant-
ment el quart Hoc amb un
temps de 208"39, a una mit-
jana de 108665 qms. hora,
per darrera en Josep-Lluis

Bartomeu Timoner
Jaume Serra

Repesca

Antoni i Isabel Baca
Josep Valladolid i Joan

Cañellas
Francesc Rufián i Sebas-

tianaAbat
Poli Bautista i Magdale-

na Alemany
Antoni Socias i Xesc

Sampol

Angel (Honda RC30) amb
203 . '58, en Salvador Rodri-
guez (Honda RC30) amb
2-0718 - i en Jaume Alhama
(Yamaha FZR 1000) amb
20796.

Els entrenaments de la pu-
jada motociclista mes impor-
tant de l'illa es taran denla
dissabte, a partir de les qua-
tre del capvespre, mentres les
dues pujades competitives es
disputaran diumenge, a partir
de les 10 del mati.

Els participants seran dis-
tribuits en aquestes set cate-
gories:

A.. 2 temps de 400 cc. a
750 cc.
4 temps de 500 cc. a 1.200
cc.

B: 2 temps de 125 cc. a
400 cc.
4 temps de 125 cc. a 550 cc.

C: De 80 cc. a 125 cc.
monocilindre.

D. De 50 cc. a 80 cc.
E.. Super Sport.
F: Trail.
G: Motos antigües.
El Iliurament de premis es

tara el diumenge capvespre,
a les quatre i mitja en el Res-
taurant Es Canyis del Port
de SUller

La Carretera del Puig
Major es trobarà tancada, a
partir del Creuer de Forna-
lutx, dissabte des de !es
1530 hores, fins que finalitzin
els entrenaments, i diumenge
des de les 930 hores fins que
finalitzi la competició.

El més curiós del cas es
que el Moto Club Media
Milla no ha renunciat encara
a celebrar la "IX Pujada al
Puig Major", sinó que per di-
ferents motius s'havia vist
obligat a ajornar-la. TINDREM
DUPLICITAT DE PROVES
AQUESTA TEMPORADA?

Llorenç Reynés i Fran-
cescArbona

Caries Sureda
	

Paco
Garau

Vicenç Castillo i Antoni
Castillo

Dimarts les finals

Dilluns dia 28, a les nou
del vespre, es disputaran
les semi-finals, i el dimarts,
dia 29, a la mateixa hora, les
finals.

Motociclisme



Calendari de Competicions de Bàsquet
Juvenils Femenins

Primera Volta 17/10/92
Segona Volta 16/01/93
Sa Pobla • Colonya Pollença
Perles Manacor Jovent/Cimsa
Básquet d'Inca - Andratx
Sagrado Corazón Bons Ai-
res/Palma
Santa Mónica -B Santanyi
Gesa/Alcudia - J. Mariana

Primera Volta 24/10/92
Segona Volta 23/01/93
Joventut Mariana - Sa Pobla
B. Santanyr Gesa/Alcúdia
B. Aires/Palma • Santa Mónica
Andratx • Sagrado Corazón
Jovellt/Cilesa - Básquet d'Inca
C. Pollença - Perles Manacor

Primera Volta 31/10/92
Segona Volta 30/01/93
Sa Pobla - Perles Manacor
B d 'Inca - C. Pollença
Sagrado Corazón	 Jo-
vent/Cirnsa
Santa Mónica Andratx
Gesa/Alcúdia	 Bons Ai-
re.s/Palma
Jove/ itut Mariana	 Básquet
Santanyi

Primera Volta 7/11/92
Segona Volta 6/02/93
Bàsquet Santanyr Sa Pobla
Bons Aires/Palma - Joventut
Mariana
Andratx • Gesa/Alcúdi a
Jovent/Ciinsa - Santa Mónica
Colonya Pollença - Sagrado
Corazón
P. Manacor - Bàsquet d'Inca

Primera Volta 14/11/92
Segona Volta 13/02/93
Sa Pobla - Basquet d 'Inca
S. Corazón - P Manacor
Santa Mónica 	 - Colon ya
Pollença
GesaiAlcúdia - Jovent/Cimsa
Joventut Mariana - Andratx
Bàsquet Santanyi - Bons Ai-
res/Palma

Primera Volta 21/11/92
Segona Volta 20-02-93
BOI7S Aires/Palma Sa Pobla
Andratx - Basquet Santanvi

Jovenl/Crmsa	 Joventut Ma-
riana
Colonya Pollença - Gesa/Alcú

-dia
Perles Manacor -Santa Mónica
Bàsquet d'Inca - Sagrado Co-
ra/6n

Primera Volta 28/11/92
Segona Volta 27/02/93
Sa Pobla - Sagrado Corazón
Santa Mónica - Bàsquet d Inca
Gesa Alcúdia - Perles Manacor
Joventut Mariana - Colonya
Pollença
Bàsquet Santanyi -	 Jo-
vent/Cimsa
Bons Aires/Palma - Andratx

Primera Volta 5/12/92
Segona Volta 6/03/93
.Andratx - Sa Pobla
Jovent/Cirnsa - Bons Ai-
res/Palma
Colonya Pollença - Bàsquet
Santanyí
Perles Manacor - Joventut Ma-
riana
Basquet d 'Inca - Gesa Alcúdia
Sagrado Corazón - Santa Mó-
nica

Primera Volta 12/12/92
Segona Volta 13/03/93
Sa Pobla - Santa Monica
Gesa/Alcúdia Sagrado Cora-
zón
Joventut Mariana - Bàsquet
d'Inca
Bàsquet Santanyi - Perles Ma-
nacor
Bons Aires/Palma - Colonya
Pollença
Andratx - Jovent/Cimsa

Primera Volta 19/12/92
Segona Volta 20/03/93
Sa Pobla - Jovent/Cimsa
Colonya Pollença - Andratx
Perles Manacor - Bons Ai-
res/Palma
Bàsquet d'Inca - Bàsquet San-
tanyi
Sagrado Corazón - Joventut
Mariana
Santa Mánica - Gesa Alcúdia

Primera Volta 9/01/93
Seaons Vnita 97-111 /al

Gesa Alcúdia - Sa Pobla
Joventut Marrana - Santa Mó-
nica
Bàsquet Santanyi - Sagrado
Corazón
Bons Aires/Palma - Bàsquet
d 'Inca
Andratx - Perles Manacor
Jovent/Cimsa	 Colon ya
Pollença

Juvenils Masculins

Primera Volta 3/10/92
Segona Volta 19/12/92
Picsa Sa Pobla - Son Servera
Joventut Llucmajor - Patronat
Bàsquet d 'Inca - La Salle/Pal-
ma B
Sant Gaietá - Palerm Porreres
Campos - Joventut Mariana B
Autos Alpha DESCANSA

Primera Volta 10/10/92
Segona Volta 2/01/93
Palerm Porreres - Campos
La Salle/Palma B - Sant Gaeta
Patronat - Basquet d 'Inca
Son Servera - Joventut bucma-
jar
Autos Alzina Picsa Sa Pobla
Joventut Mariana B DESCAN-
SA

Primera Volta 17/10/92
Segona Volta 9/01/93
Joventut Llucmajor - Autos Al-
ona
Bàsquet d'Inca - Son Servera
Sant Gaeta Patronat
Campos - La Salle/Palma B
Joven tut Mariana B - Palerm
Porreres
Picsa Sa Pobla DESCANSA

Primera Volta 24/10/92
Segona Volta 16/01/93
La Salle/Palma B - Joventut
Mariana B
Patronal Campos
Son Servera- Sant Gaietà
Autos Alina Basguet a"Inca
Picsa Sa Pobla	 Joventut
Llucmajor
Palerm Porreres DESCANSA

Primera Volta 31/10/92
tri4 win

La Secció d'Atletisme del "Circulo
Sollerense", organitzadora de la
"XIII CURSA POPULAR CIUTAT DE SOLLER"
vol agrair publicament

El patrocini de la Cursa a:

-Ajuntament de Sóller
-Sa Nostra
-Hotel Edén
-Viajes Sóller
-Esportiu Sóller
-Veu de Sóller

ilacoLlaboracióespecialde:

-Hotel Marina
-Circulo Sollerense
-Peluqueria J. Socias
-Tintoreria Fort
-Ferrocarril de Sóller
-Hiper Sóller
-Barcos Azules
-Barcos Tramuntana
-Ca'n Frau
-Joieria Estela
-Ferreteria Ca'n Bibi
-Bestard Sport
-Asserradora Vaguer
-Ca'n Pere Lluc
-Ajuntament de Fornalutx
-Pizzeria Domenico
-Impremta Calatayud

-Font des Teix
-Transports Pep Casasnovas
-Gymnapolis
-Suliar
-Koala
-Ca'n Soler
-Terra Cuita
-Ca'n Capó
-Pep Colom - Fiat
-Postres Marroig
-Bar Es Replà
-Taverneta Bons Aires
-Esport Escolar
-A.P.A.S. Sant Vicenç de Paul
-Construccions Puigserver
-Perruqueria Campins
-U.R.E. Sóller
-Associació Hotelera
-Travelplan
-Pepsi Cola
-Soltur
-Club Vacaciones
-C.C. Defensora Sollerense
-Creu Roja de Sóller
-Policia Local
-Guardia Civil de Sóller
-C.F. Port de Sóller
-Amics de la Cursa 

.[Co ST IR•044 

CASA FUNDADA EN I 900
TEI.(971)630168

(de 8a 12 y de 206 excepto sóbadosydías festivos)
AVDA. ASTURIAS, 4 A — APARTADO 2— SOLLER (MALLORCA)

Embutidos Aguiló S.A.
N. I. F. A. 07002827

PANADERIA y PASTELERIA
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Veu esportiva
	 Veu de &Ater / 25 de setembre del 1992lo 

Bàsquet

Demà,
presentació
dels equips
de! Mariana

Jota

Demà capvespre es tarà,
a la pista de Sant Vicenç de
Paul, la presentació oficial de
tots els equips del Joventut
Mariana

Lesdeveniment 	estarà
precedit per tres confronta-
cions de basquet

A les 17 hores Partit de
les Juvenils Femenines.

A les 18 15 hores Partit
de les Seniors Femenines.

A les 1930 hores. Partit
de minusválids.

Seguidarnent es fara la
presentació oficial clefs
•equips,` finalitzada la qual
(damunt les vuit i quart) sera
oferit un bon berenar als so-
cis, jugadors i jugadores.

L'acte acabara amb la
cloenda de l'Escola Esporti-
va d'Estiu de Bàsquet,
rant-se un petit record a tots
els participants.

Els responsables del Jo-
ventut Mariana volen agrair
públicament la col.laboració
d'aquestes entitats. que els

Bàsquet d 'Inca - Picsa Sa
Pobla
Sant Gaietà - Autos Alzina
Campos - Son Servera
Joventut Mariana B - Patrol lat
Palerm	 Porreres	 -	 La
Salle/Palma B
Joventut Llucmajor DESCAN-
SA

Primera Volta 7/11/92
Segona Volta 30/01/93
Patronat - Palerm Porreres
Son Servera - Joventut Mariana

Autos Alpha - Campos
Rosa Sa Pobia - Sant Gaeta
Joventut Llucmajor - Bàsquet
d'Inca
La Salle/Palma B DESCANSA

Primera Volta 14/11/92
Segona Volta 6/02/93
Sant Gaeta - Joventut Llucma-
jor
Campos - Picsa Sa Pobla
Joventut Mariana B - Autos Al-
pha
Palerm Porreres - Son Servera
La Salle/Palma B - Patronat
Basquet d'Inca DESCANSA

Primera Volta 21/11/92
Segona Volta 13/02/93
Son Servera - La Salle/Palma B
Autos Alzina - Palerm Porreres
Picsa Sa Pobla - Joventut Ma-
riana B
Joventut Llucmajor - Campos
Basguet d 'Inca - Sant Gaieta
Patronat DESCANSA

Primera Volta 28/11/92
Segona Volta 20/02/93
Campos - Básquet d 'Inca
Joventut Mariana B Joventut
Llucmajor
Palerm Porreres - Picsa Sa
Pobla
La Salle/Palma B- Autos Alzina
Patronat- Son Servera

an més fàcil el poder portar a
bon port els 10 equips fede-
rats:
-El Gas S. A.
-Ferrocarril de Sóller, S.A.
-Bar Es Mirall
-Viajes Sóller
-Galatzo
-Borras S.L.

-Panaderia Frau
-Embutidos La Luna
-Pizzeria Tara
-Supermercado SYP
-Saint Germain
-Font des Teix
-lberbus
-Gymnapolis
-Rellotgeria Grauches.

Carta a Jeroni Bisbal
Apreciat Jeroni:

Públicament els joves de la J.O.C. volem donar-te
l'enhorabona i oferir-te el nostre suport.

Creim que decisions com la teva es donen en perso-
nes sanes i demostren que t'has mantingut dins la cohe-
rència d'uns valors, que com nosaltres, creus que no po-
den ser trepitjats. Pots ben assegurar-te que la teva deci-
sió es una crítica per a tots els qui fan de la política no un
servei al poble sine) un servei a ells mateixos i als seus in-
teresas.

Molts, joves i no tant joves, necesitam veure riles
netedat, honradesa, trasparéncia, voluntat de servei,
etc. en els politics per seguir participant en el joc
democratic. I d'altres, sobretot joves, ho necesiten per
començar a participar-hi.

Voldríem que aquestes breus paraules fossin un en-
coratjament i una ajuda.

Estam segurs que aquesta decisió teva pot ser també
un bon servei tant de bo ho fos per a tots!- i voldriem
que aquestes breus paraules t'encoratjassin per seguir
servint als altres i enriquir-te d'uns valors que no es pa-
guen amb doblers ni estan baix l'amenaça d'inflaccions ni
devauacions.

Una abraçada I endavant!
J.O.C.

!Juno, 7 - Telefono 630132



Futbol Primera Regional

El Port de
Sóller compte
els partits
per victòries

Port de Sóller 3
Montaura O

Bielet

PORT DE SOLLER: R.
Garcia, Coll, M. Manrique,
Ruiz, Guerrero (Ribas), A.
Manrique, Jurquera, Cabot
(Galindo), Arbona (Jiménez).
Barrero, A. Garcia (Festus).

MONT AUR A: Carbonell,
Ainer, Muñoz, Amen gual
(Servera), Ripoll, Garcia (Fe-
liu), Galvez, Mateu (Martorell),
Gajete, Mora i Morcillo (Sas-
tre).

ARBITRE: Senyor . Miguel
Guardiola, ajudat pels senyors
Pérez i Ortega. Tregué tarjes
grogres a Coll, Ruiz, Cabot i
Arbona per part del Port de
S011er, i a Garcia I Moreno pel
Montaura, veient tarja yerme-
Ila directa el porter Carbonell
per agafar a un davanter del
Port fora de l'area.

Primera part molt igualada

El parta disputat diumenge

passat en el Camp del Port de
Sóller fou molt disputat durant
tota la primera part, aconse-
guint els locals arribar al des-
cans amb una mínima dife-
rencia d'un gol, marcat pen
Barrero.

Ala segona part
es domina més

En el segon temps el (oc del
Port de Sóller fou més domi-
nant, marcant el dos a zero de

nou en Barrero.
Amb aquesta avantatge el

Port de Sóller jugava ja més
tranquil.

En una jugada d'atac del
Port fou expulsat el porter visi-
tant Carbonell, tinguent que
jugar el Montaura en només
10 homes.

Debut del jugador Festus
marcant un gol

En el transcurs de la segona

part el "mister" Pep Got fe
debutar al jugador de color,
africa, Festus Badascraye,
fent el tercer gol d'un xut des
de fora de l ' área.

Diumenge a Santa Eugènia

Diumenge que ve el Port de
Sóller es desplaçarà a la loca-
litat de Santa Eugènia per
disputar el partit corresponent
a la quarta jornada de aguas-
ta Lliga.

Aquests al.lots del Port veuen la porteria amb molta facilitat.

TERCERA DIVISION

Resultados clasiftc,icion

Arenal, O ; Manacor, 2
Esporlas, 1 ; Ferriolense, 4
Portmany, 2 ; Cala Millor, O
At. Ciudadella, 3 ; Constancia, O
At. Baleares, 2 ; Son Roca, 2

Mallorca At, 6 , Alayor, 1
P Calvid. O ; Ferrerías, O
Cardessar, 2 ; Sóller, O
Porto Cristo, 1; Poblense, O
Sta-Eulalia. 1 ; Llosetense, 1

J	 GEP GF GC Ptos.

1 Mallorca At 	 3	 3	 0	 0	 10	 1	 6+ 2
2 Manacor 	 3	 2	 1	 0	 5	 1	 5+ 3
3 Sta. Eulalia  	 3	 2	 1	 0	 4	 1	 5+ 1
4 Fernolense 	 3	 1	 2	 0	 6	 3	 4+ 2
5 P. Calvid 	 3	 1	 2	 0	 4	 2	 4
6 Portmany 	 3	 1	 2	 0	 3	 1	 4
7 Sóller • 	 3	 2	 0	 1	 6	 5	 4+ 2
8 Porto Cristo 	 3	 2	 0	 1	 5	 4	 4
9 At. Ciudadella 	 3	 1	 1	 1	 6	 5	 3- 1

10 Cardessar 	 3	 1	 1	 1	 3	 2	 3- 1
11 Cala Millor 	 3	 1	 1	 1	 7	 7	 3+ 1
12 Ferrerías 	 3	 1	 1	 1	 1	 2	 3+ 1
13 Poblense 	 3	 1	 0	 2	 2	 3	 2
14 Esporlas 	 3	 1	 0	 2	 6	 9	 2- 2
15 At. Baleares 	 3	 0	 2	 1	 5	 8	 2- 2
16 Constancia 	 3	 1	 0	 2	 3	 6	 2
17 Alayor  	 3	 0	 2	 1	 4	 9	 2
18 Son Roca 	 3	 0	 1	 2	 2	 5	 1- 1
19 Llosetense 	 3	 0	 1	 2	 2	 5	 1- 1
20 Arenal 	 3	 0	 0	 3	 2	 7	 0- 4

La propera jornada:

Manacor - Santa Eulalia
Ferriolense- Arenal
Cala Millor- Esporles
Constancia - Portmany
Son Roca - At. Ciutadella
Alaior - At. Balears
Ferreries -Mallorca At.
SOLLER - Platjes de Calvià
Poblense- Cardessar
Llosetense - Porto Cristo
Golejadors de Tercera:

3 GOLS: Cristóbal (Ferrio-
tense), Verger (Mallorca
At.), Vicens (Al. Baleares.

2 GOLS: CLADERA i
CHRISTIAN (SOLLER),
Cata (Poblense), Lobato
(Porto Cristo), Nebot i An-
dreu (Badia), Salamanca
(Esporles), Fabian (Mallor-
ca At.), Sergio i Ponseti
(Ciutadella).

1 GOL: EDU i AL-
FONS (SOLLER), etc...

PRIMERA REGIONAL PREFERENTE
Resultados y clasificación

Pollersa, 1 ; Murense, 1
Andratx, 1 ; Campos, O
Génova, 1; Consell, O
Cala d'Or, 3 ; Xilvar, 2
At. Rata!, 2 ; Alcudia, 1

La Unión, O ; Binisalem, 1
Calvid, 1; Santanyi, 1
Montuiri, 2 ; Felanitx, 2
Rt. La Victoria, 1 ; España, 5
Alaró, 1: V.Lluch, O 

J	 G	 EP GF GC Ptos. 

1. Binisalem 	 4	 4	 0	 0	 6 	1-	 8+4
2. España 	 4	 3	 1	 0	 12	 5	 7+ 3
3. Andratx 	 4	 3	 0	 1	 10	 4	 6+ 2
4 Murense 	 4	 2	 2	 0	 5	 '3	 6+ 2
5 Santanyi 	 4	 2	 1	 1	 10	 3	 5+ 1
6 Potlensa 	 4	 1	 3	 0	 10	 5	 5+ 1
7 Calvia 	 4	 2	 1	 1	 8	 4	 5+ 1
8 Génova 	 4	 2	 1	 1	 5	 3	 5+ 1
9 Alaró 	 4	 2	 1	 1	 4	 2	5+1

10 Alcudia 	 4	 .2	 0	 2	 7	 6	 4
11 Montuin 	 4	 1	 2	 1	 5	 6	 4
12 At. Ratal 	 4	 2	 0	 2	 4	 5	 4
13 Rt. La Victoria 	 4	 1	 1	 2	 8	 9	 3- 1
14 La Unión  	 4	 1	 1	 2	 6	 7	 3- 1
15 Campos 	 4	 0	 2	 2	 2	 4	 2- 2
16 Felanitx 	 4	 0	 2	 2	 5	 9	 2- 2
17 Xilvar 	 4	 0	 2	 2	 5	 11	2-2
18 Consell 	 4	 1	 0	 3	 4	 10	 2- 2
19 Cala d'Or  	 4	 1	 0	 3	 4	 14	 2- 2
20 V Lluch 	 4	 0	 0	 4	 2	 11	 0- 4

La propera jornada:

S'Arracó - Escolar
Ferriolense-Marratxi
Montaura -Barracar
Sta Eugènia - P. SOLLER
Petra - Margaritense

Independent C/R - Ses Sa-
lines
Arta -Alqueria
Collerense-Rotlet-Molinar
Soledad -Cide

Veu esportiva
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Futbol Juvenil

El partit entre l'Espanya i el C.F. Sóller no es
juga, degut a que l'àrbitre es presenta el matí, en
lloc del capvespre que era quan estava prevista la
confrontad&

Proper partit: C.F. Sóller - Felanitx          

Futbol Tercera Divisió    

El Sóller encaixà
la primera derrotaar essar       

Bielet

CARDESSAR: Seminario,
Galletero, Roig, Este/rich, Ra
mon, Gaspar, Sureda, Morey
(Rosselló, minut 90). Pascual
(Casals, minut 84), Sancho
Diego

SOLLER: Juanjo, Edu,
Nadal, Mann, Tovar, Ferrer,
Cladera (Tolo, minut 65), Al-
fons, Christian, Carmelo i Bru-
gos (Martin, minut 45)

ARBITRE: Senyor Pérez
Muñoz, que fregué targes
grogues a Ramon i Sureda del
Cardessar, a Ferrer, Clade-
ra i Carmelo, (dues en
aquest darrer, sent expul-
sat) del Soller.

El joc del Sóller
no pareixia seu

joc desplegat pels ju-

gadors del Sóller durant la
primera part del partit dispu-
tat diumenge passat a Sant
Llorenç, no es semblava a res
al que havien fet fins ara.

El Cardessar dominava el
partit i el Sóller es defensava
així com podia.

El jugadors locals tingue-
ren la sort de marcar el primer
gol (a càrrec d'en Morey),
quan l'àrbitre estava a punt
de pitar el final de la primera
part.

La segona part dominada
pel Sóller, però amb un
marcador negatiu.

Després del descans el
Sóller sortí al camp amb les
idees més claras, fent un ,joc
ofensiu i dominant a l'equip
local.

Tinguent les linies més
avançades el Sóller feia juga-

des de perill, sobre tot amb la
pilota aturada, pene la sort no
acompanyava als sollerics,
arribant al minut noranta per-
dent per la mínima.

Quan el temps estava
practicament acabat, un con-
traatac del Cardessar agafa la
defensa del Sóller molt avan-
çada, marcant en Casals el
segon i definitiu gol.

Diumenge el Platjes

Diumenge que ve, amb
horari nou, a les 1630 hores,
ens visitara el Platjes de Cal-
via, equip que, a pesar d'ha-
ver gastat molts de duros
aquesta temporada. no té fins
ara els resultats massa bons.

Cau el primer entrenador
de Primera.

Onofre Solivellas, fins

ara entrenador de l'Atlètic
Baleas, presenta la dimissió
abans de que comencés la
reunió de la Junta Directi-
va per estudia la seva dimis-
sió -

El cessament ja estava
previst degut a la mala cam-
panya de l'equip (no havia
guanyat cap partit de Lliga), i
als enfrontaments dialectics
amb alguns jugadors.

De moment es tara carrec
del conjunt, fins a la contrac-
tació d'un nou tècnic, el pre-
parador físic de l'equip Anto-
ni Campoy, que molt be po-
dria ocupar el lloc del dimitit
Solivellas, ja que té el Títol per
entrenar a Tercera.

L'intenció de la junta di-
rectiva que presideix José de
la Torre es ter-se amb els
serveis d'un nou porter i de
recuperar al vetara central
Aguiló.

PETITS ANUNCIS
RECEPCIO DE PUBLICI-

TAT per al "Diario de Mallor-
ca": esqueles, publicitat en
general, classificats, etc.

Telefonau al 63.14.62

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

COMPRAM MOBLES
qualsevol altra cosa rústica o
antiga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de sa Co-
ma (Jeroni Bisbal). Carrer del
Vicari Pastor, 8. Telf. 63.08.65

163 07 68

GAS-OIL per a calefacció
a domicili. Telf. 63 14 62 i 63
0387.

ES DONEN' classe de re-
pàs  (totes les assig-
natures) i B.U.P. (matemàti-
ques i física i química). Tell.
633216i631398.

ES LLOGA ano amb apar-
cament a Palma. Zona plaça
Madrid. Telf. 63 08 86 i 63 29
06 ,

ES VEN pis a la Urbanit-
zació sa Sínia: tres habita-

cions, cuma amoblada amb
madera nord. Preu. 7.500.000
ptas. Telf. 63 20 38 63 17 OT

MENJAR PER
ENDITR-SE ' N
TL: 63 13 49

SE ALQUILA piso amue-
blado. Tres habitacions, sa-
lón, baño, cocina y galería.
Se requiere seriedad. Prefe-
rentemente estudiantes o

matrimonios sin hijos. Zona
General Riera TEL: 632042.
LLamar noches.

VENDO CASA en Forna-
lutx. No necesita reformas.
Finques Cabot, telf 63 .i/143

ES NECESSITA x6fer re-
partidor. Tel! 6306 51

VENC una estufa de llen-
ya i5 metres de tub marca
JOTUL en bon estat Estanc
de Plaga

Señora mayor busca
empleada del hogar interna

Telf 63 16 28

A JUGAR!! Véalo!! El apar-
tamento más bonito de toda
Mallorca. Oferta especial.
Ahora!! Llámeme al 63 28 51.

SE OFRECE JOVEN para
trabajo administrativo o con-
-tabilidad. Con experiencia.
Telf. 63 00 10.

NECESSITAM ajudants
de fontaneria i electricitat.
Rae): Can Cabot. Telf. 63 07 96
163 38 43.

SE CERQUEN corn-

panys/es de 16 anys o més,
que vulguin assistir a un
centre d'ensenyament públic
per a adults a Palma, amb la
finalitat d'obtenir el Graduat
Escolar. Dispós de vehicle.
La matrícula s'obre dia pri-
mer de setembre i les places
són limitades. Telf. 63 02 56.

VENDO Casa mallorqui-
na. Zona Ses marjades, a
medio reformar, con augua y
lectricidad. TFN: 631215

ALQUILO casa amuebla-
da con pequeño jardín Telf
632973



Els cuiners sortiren de la cuina i s'instal.laren a l'aire lliure. El bon temps acompanya.

Més de dues mil persones
assistiren a la Festa del Turista

LANCASTER TIENE EL TRATAMIENTO
MAS ADECUADO PARA USTED.

VENGA A CONOCERLO PERSONALMENTE A

PERFUMS ALOMAR DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE

OCTUBRE Y RECIBIRA UN MAGNIFICO REGALO

POR LA COMPRA DE PRODUCTOS LANCASTER.

LANCASTER SE PONE EN SU PIEL

PERFUMS
ALOMAR

LANCASTER ( OSMF fl( S PF RRIMF RIA SFIL( TA
Huno 22 lol 6 I 22 84 Sollee

El Túnel estará foradat entre Nadal
i final de gener

Reiniciades les obres
a la boca de Bunyola

G.M.

Dilluns d'aquesta
mateixa setmana s'han
reanudat les tasques de
perforació del Túnel de
Sóller a la boca de Bun-
yola després d'un Ilarg
període de vacances.
Deu dies abans ja hi ha-
via activitat a la zona
perquè es preparava la
maquinaria que havia
estat inactiva durant un
temps.

A la boca nord, de
Sóller, la perforació co-
mençarà prest i ara per
ara sols s'hi treballa amb
l'objectiu de preparar les
maquines i l'interior de la
galeria per tornar-hi a fo-
radar.

Lentitud a Sóller

L'enginyer de l'em-
presa constructora Fo-
mento de Construc-
ciones y Contratas,
Mateu Estrany, ha re-
conegut, una vegada
més, que el terreny es a

Sóller menys adequat •
que a Bunyola per realit-
zar la perforació, motiu
pel qual l'obra ha estat
més lenta.

Tot i això Estrany
creu que d'aquí a pocs
metres s'hi trobarà un
material mes dur que
permetrà fer-hi voladu-
res i treballar d'una ma-
nera més rápida i eficaç.

A Bunyola, on sí hi
ha una roca dura i no es
produeixen despreni-
ments, s'avancen dià-
riament entre set i vuit
metres.

Manquen 660 metres

A hores d'ara man-
quen aproximadament
uns 660 metres per
acabar el Túnel guia. Si
el ritme es bo, ha infor-
mat Mateu Estrany, en-
tre Nadal i final de ge-
ner el Túnel guia podrà
estar enllestit. Després
farà falta encara apro-
fundir al sòl de la galeria
per assolir l'altura pre-
vista en el projecte.

La senyal del carrerde la Bolla fa més de tres messos que presideix.
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sociació d'Hotelers.
La Festa va estar amenit-

zada per diferents orquestres
solleriques i per un tablao fla-
menco. Molts d'hotels del Port

Concedits quasi dos milions de
pessetes en subvencions esportives

carrer de Sa LLuna i a les
14 hores, aproximadament,
es torna a obrir. Els policies
lleven les valles i les deixen
retirades durant tota la
setmana fins al proper dis-
sabte.

Les senyals que es
col.loquen per evitar apara-
caments davant el camp
de futbol, els dies de partit,
quasi mai es retiren al ma-
teix dia i fins i tot, en moltes
ocasions, es deixen un pa-
rell de dies. Una altra es-
tampa digne de vergonya
es la que ens ofereix la fa-

Policia Local 

No es compleix
l'acord d'enomenar
les guàrdies amb un
mes d'antelació

Alguns policies
queixosos amb
el sistema
d'enomenar
els serveis

Redacció

Ara fa aproximada-
ment sis mesos, la Policia
Local i el seu Sergent res-
ponsable, arribaren a un
acord d'enomenar els ser-
veis semanals amb un mes
d'antelació, amb la finalitat
de que cada un dels
membres de la plantilla
pogués organitzar- se els
dies d'esplai i familiars així
corn li venien donats pels
serveis que li corresponien
fer.

Tot i que l'acord ja dei-
xava per sentada la possi-
bilitat d'algunes possibles
modificacions per necessi-
tats del servei: baixes,
succeits etc., la intenció
dels guardies era la de po-
der saber, poc mes o man-
co, la disponibilitat de la
seva persona amb el seu
temps lliure.

Aquest acord es pren-
gué i es va dur a terme du-
rant les primeres setma-
nes, penó, ara, passats
mesos, els serveis es se-
gueixen nomenant el di-
vendres per ia setmana
que conença el dilluns, el
que fa que el policia sigui
un esclau de la llista que
surt publicada dos dies
abans de començar el
servei setmanal.

Una bona part de la
plantilla esta en total desa-
cord amb la manera que es
duu a terme aquest plante-
jament i també rebutja les
actuacions dictatorials del
responsable de la plantilla
a l'hora d'enomenar serveis
especials o de suplències
de baixes etc.

Corn en anys precedents
l'aparcament del Port de
Sóller es va omplir de gom a
gom per acollir la Festa del
Turista organitzada per l'As-

Des de fa un grapat
gros de mesos, la nostra
ciutat esta presa per
l'abandó dels responsables
de la circulació ja que pel
mig dels carrers romanen
senyals de transit i valles
de tancament, que han es-
tat posades des de fa mol-
tíssims dies i mai han estat
retirades.

La oroya es ben evident
quan veim, per exemple,
que la senyal de la foto
presa al carrer de la Bolla,
va ser col.locada a aquel'
Hoc quan es començaren
les obres de la xarxa d'ai-
gües de Biniaraix, fa apro-
ximadament 6 mesos. Ara
es va tornar a utilitzar, ja
que no s'havia llevada quan
era l'hora, i torna a fer mes
d'un mes i mig que roman
allá sense que ningú es re-
cordi d'ella.

A l'altra foto, presa al
carrer de Santa Teresa,
podem veure una estesa
de valles i senyals just da-
munt la voravia. Aquest
material s'utilitza cada dis-
sabte per tancar al trànsit al

i altres empreses relacionades
amb el turisme muntaren un
stand en el qual oferiren gra-
túltament els seus productes
més característics.

G.M.

La darrera Comissió
de Govern celebrada a
l'Ajuntament va aprovar les
subvencions de caràcter
esportiu corresponents a
l'any 1992. En total són deu
les associacions, grups o
clubs que enguany es be-
neficien de les ajudes que
pugen a 1.800.000 pesse-
tes.

Beneficiaris

La 'lista detallada de
beneficiaris es la següent:

• Unió	 Esportiva
Sollerense 	 200.000

• Club de Futbol
Sóller 	  500.000

• Cursa Popular de
Sóller 	  100.000

111 Club de Petanca
Sóller 	  50.000

• C. Ciclista Defenso-
ra Sollerense 	 250.000

• Comitè Comarcal
d'Esport Escolar 	  200.000

• Club de Futbol del
Port 	  100.000

111	 Joventut	 Maria-
na 	 200.000

• Círculo Solleren-
se 	 150.000

• C.Aeromodelisme i
Modelisme Naval 	 50.000

I Sóller: una ciutat presa per l'abandó
de senyals i valles a la via publica

J C

Les valles del tancament del carrer de Sa LLuna romanen a la
cera tota la setmana.

çana de l'Ajuntament de
Sóller tota carregada de
material de circulació.

En definitiva, l'excusa
que donaren a l'hora de so-
licitar el canvi d'emplaça-
ment de la Policia Local als
jutjats, va ser, entre altres,
segons el Sargent Miguel
Quetglas, que tendrien
molt d'espai per guardar
senyals i material de transit,
tenit-lo al seu abast d'una
manera menys di ficultosa.
Es evident que, ara que
són al jutjat, hi ha més sen-
yals pel mig que mai.




