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Si la Conselleria d'Obres Públiques no respecta els compromisos adquirits

L'ajuntament s'oposarà a les expropiacions
per a la reforma de la carretera de Debla

Veu de Sofia  
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La futura reforma de la carretera de Deió podria
dur-se a terme sense tenir-se en compte els acords
presos entre el Ajuntaments de Sóller i Deià i la
Conselleria d'Obres Publiques, segons es desprèn
d'unes manifestacions del Cap de Servei de
Carreteres Joan Torres, aparegudes el passat
diumenge al rotatiu Ultima Hora.

Darrers dies per
participar al
sorteig de

l'Enciclopédian!

Jaume Casasnovas

Joan Torres, manifestó
que el pro¡ecte d'acondicio-
nament de la carretera comar-
cal 710 Deià-Sóller s'ajustaria
al projecte redactat inicialment
per la Conselleria d'Obres Publi-
ques, si bé afegí que durant
l'execució de les obres "s'intro-
-~ algunes modificacions
que en els plànols d'una carre-
tera de muntanya són difícils
de re flexor".

Els viaductes
Pel que fa als tres viaductes

Bartomeu Darder afirma que el
Consistori está disposat a
adoptar mesures de farsa.

Redacció

Catalina Forteza, Margarida
Socias i la propietària de la

tenda "Harmonia"
intervingueren activament a la

festa.

des Forn des Guix, s'Heretat i
sa Casa Nova, Joan Torres mani-
festó que es mantenen. Afirmó
també que "un viaducte és el
prototipus d'obra ecológica
perquè, en si mateix, neix per
respecte a la naturalesa".

En aquest sentit, Torres jus-
tificava la seva positura i lloa-
va el model italià: "en lloc de
crear terraplens immensosi arra-
sar zones de bosc, es col.loquen
pilars sobre els quals transita
la carretera, evitant que passi
per damunt un bosc".

Discrepancia

El responsable de premsa
de l'ajuntamet, Bartomeu
Darder, ha manifestat
dicrepáncies amb les declara-
cions realitzades pel Cap de
Carreteres, ja que el Consis-
tori vol mantenir els compro-
misos que va adquirir amb la

Conselleria. Aquests acords
arribaven a una solució inter-
mit¡a en tots els aspectes.

Per exemple, en referència
als viaductes, el compromís era
disminuir-ne al màxim el radi
de corbatura i la longitut.

Actes d'expropiació

Bartomeu Darder afegí que
en el cas que l'execució de les
obres no s'ajusti al compromís
adoptat amb els Ajuntaments
de Sóller i Deiá, prendran mesu-
res de forca. Segons Darder,
una de les mesures que l'Ajun-
tament podria prendre seria el
de no firmar l'acta prèvia
a l'expropiació deis
65.275 m2. necessaris per
fer les obres; condició indis-
pensable per dur-les endavant.
Aquesta solució potser deixa-
ria en punt mort l'execució del
projecte.

El carrer de sant
Joan recupera les

castanyes torrades

El dissabte de Nadal, durant més de quatre
hores, dues dones degudament

caracteritzades repartiren rutlles de
castanyes torrades entre els vianants del

carrer de sant Joan.

La iniciativa fou dels veïns i comerciants del
mateix carrer, en un intent de recuperar una

tradició ¡a perduda al nostre poble i, a la
vegada, revitalitzar els comerços de la zona.
Així és que, dies abans, havien acumulat dos

sacs de castanyes i el carbó i els aparells i
vestimenta necessaris per dur a terme la idea,
que fou molt bén acollida pels nombrosos

vianants i curiosos.

Aplaudim vivament aquesta idea, que es
podria ampliar i arrodonir en anys posteriors.
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Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:

El llarg que es fa el dia.
Que sovint, el bon projectes durin de Nadal a Sant Esteve.
Que l'Angelet del Betlem d'en Tolo Tries, estigui reialment

preciáis.
Que cada dues hores cantava allá de: "Jo som l'Angel por-

tador, de la nova del minyó, del minyó, del minyó".
Que ti va costar entonar però ja l'ha apresa.
Que "de casta le viene -di galgo".
Que n'hi ha que els han de fermar ben curts.
Que encara s'amollin.
Que de reparacions de les motos dels municipals, cada mes

paguin al voltant de les 60 mil pessetes.
Que estárem d'enhorabona. El dia dels innocents teníem 6

municipals de guàrdia el capvespre i 5 el vespre.
L'escàndol que és S'Escdndol.
Les agendes que s'han fet els regidors de l'equip de Govern.
La magror de la senalla de Nadal pels funcionaris. Una bote-

lla de cava. Això sí, d'Anna's Codorniu.
Que aquest cava sigui el preferit d'un que ell i jo sabem. Als

restaurants que freqüenta tumbé ho saben.
Que el Pagés va defensar a l'electricista municipal de n'Eli-

senda de Brusca, pero al carrer de la Bolla encara no ha posat
el Ilum que va prometre i que fa més de tres mesos que no il.lumi-
na ni molt, ni poc, ni gens.

Que l'Ajuntament substituirá els ordinadors per cuines econò-
miques. Gasten menys i donen més bon resultat.

Que els socialistes anaren a Madrid a arreglar tots els pro-
blemes de Sóller i encara no han dit res de com els va anar.

Que per poc que fessin, encara feren molt.
Que valgui més receptor que
prendre.
Que conforme passen els dies pitjor marxa l'humanitat.

Pregària
al minyó

Biel Vila

Ja tornam a esser nodal,
tornam a tenir un any més.
Es viatge cada any creix
amb un altre cimal més,
feix que sol dur cada
qual.

Que mos guardi de tot mal
el Minyó que cada any
neix.
No cregueu que jo me
queix,
que vull seguir amb so meu
feix
fins en es vostre portal.

ASA.SNOVAS
FRICORIFICOS.,e.s.

Comunica als seus clients i públic en general el trasllat del seu
taller al carrer de CETRE N 2 11 amb el telf. 63 42 44 a partir del
mes de gener, i al mateix temps aprofita per desitjar unes Bones

Festes a tots.

Carrer de Sa Mar, 153 - 07100 SOLLER. Teléfono 63 07 71
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Felicitació de Nadal a l'exbatle
(Que no ho és perquè així ho volgué)

Benvolgut senyor:

Amb curiositat vàrem con-
templar el començament de les
seves "memòries" que han
anant aparasquent als set-
manaris locals, tractant de jus-
tificar la seva gestió. (Neces-
sita justificar-la amb  tanta
insisténcia?) Ara, pero, ja ha
arribat a un patetisme Ilas-
timós.

La seva gestió, en resum,
no té res d'especial. El que
vosté va fer ho podia fer qual-
sevol  (excepte la passa final,
que ja hi arribarem) inclús
s'hagués pogut fer igual sense
batle. O ja no se'n recorda

q ue en certs moments els ajun-
taments poden funcionar a
pesar dels seus polítics?

Podríem rebatre els seus arti-
cles un a un i amb xifres, si
volguéssim, però això seria
rebaixar-se amb aquesta actua-
ció vodevilesca que tant li agra-
da. Això no és fens ni mica el
nostre estil, ni creim que sia
el que el poble espera deis
seus polítics. - 

Volem comentar, pero, que
l'únic del seu període com a
batle que té una imprompta
especial (ja que moltes de les
coses fetes i que es van fent
encara ara, vénen -per qué
no dir-ho- de l'èpica de l'ante-
rior consistori), l'únic com
dèiem que és original, és el
el seu SUICIDI POLITIC, i
enss demanam: quin dret
moral a dir res té aqueli
que s'ha suicidat políti-
cament? I aquest, no
altre, és el nom que de
de rebre el seu acte;
vostè, per ara, com a
batle, és un cadáver, i el
que se fa amb els cadá-
vers és enterrar-los per-
qué sinó, prest, fan pudor
i vostè ja en fa molta.

Els Bens d'Avall fou
l'excusa i no ultra cosa.
¿I no sembla sospitós

que vostè rompés un
pacte per un tema del que
no se n'ha parlat pus, ni
s'hi ha fet res més? Ni
encara ara, no hi ha solu-
ció prevista?

Es cent que vostè té dret
a reclamar un mínim de cre-
dibilitat política , i per la
mateixa raó está obligat a con-
cedir-la als altres; i té dret a
una oportunitat (que nosaltres
Ii donàrem i vostè fa fotre) i
té l'obligació de donar-la als
altres...

I nosaltres teníem el dret a
nos ser difamats gratu'ita-
ment...i vostè no ho va res-
pectar gaire...s'i! sí ja sabem
que voldrá respondre que no
ens va difamar. Es clar que no
ho ja fer obertament, que més
haguéssim volgut! i així ho dis-
cutiríem davant els tribunals.
Però vosté hoya deixar enten-
dre tot entre retxes, i això a
un país de GUERRES, OLLE-
ROS I FELESAS és la jugada
més mal intencionada que ens
podio fer. (Li recomanam que
repassids seus escrits i decla-
racions).

Tit i això, aquesta és una
carta de Nadal, i ja que darre-
rament molta gent diu coses
que no són certes, voldríem
aclarir la nostra postura, a la
que tumbé tenim dret: créiem
i creim encara, que a l'Ajun-
tament hi ha feina per a tot-
hom, i encara que féssim feina
tots plegats ens costa ria lo nos-
tro fer marxar aquest vaixell.
I aquest i no altre és el nostre
credo polític: FEINA PER A
TOTS. Però.. .(sempre hi ha
emperons), això només és
possible amb molt de dialeg,
tolerancia i bona volun-
tat, i aquestes no són les eines
que ha exhibit vosté i el PSM
Fins ara, i és una llàstima.
Però si les seves postures can-
viaven, i deixassiu de pensar
que sou els únics que sempre
teniu la raó, per ventura la nos-

tra mà seria la primera en obrir-
se. I a aquesta invitació també
la feim extensiva publicamenF,
i per primera vegada, a Vaho
partit de l'oposició, el PSOE,
amb el quem malgrat les dis-
putes hagudes, les relacions
sempre han estat més fluides.
I ja que estam tots interessats
en clarir i arreglar tots els pro-
blemes de la casa gran, Ara
en temps de NADAL, quant la
gent sembla més oberta i pre-
disposada al diáleg i a l'ente-
niment, perquè no ens asseinl
al voltant d'una taula
consensuam unes fei:
nes que sien positives7
uns des de la majoria I
als altres de de l'oposi-
ció, sempre mirant per,
l'interès del nostre poble..,

MOLTS D'ANYS

Bartomeu Colom
Andreu Oliver

Amador Castanyer
Regidors del gru?
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Ja venen els Reis Màgics de l'Orient
D'avui a 5 dies, els Reis Màgics de

l'Orient ja seran aquí entre nosaltres.
Els nins i nines de la nostra vall, tant
els que han fet bonda com els que no
n'han fet tanta, rebran, poc o molt, algun
present de ses majestats.

Així mateix, els demanem que apro-
fitin el seu llarg viatge per dur una mica
de pau al món de la que ara, tant neces-
sitat n'esta. Les guerres i la misèria fan
que la humanitat pateixi molt i de mane-
ra desesperada. les morts i desgracies
cada dia es fan presents i és per això
que demanem un esforç a aquests tres
màgics de l'Orient, Melcion, Gaspar i
Baltasar, ja que, ells més que ningú,
poden veure aquests desastres.

A nivell local, podem demanar tot
el que estigui al seu abast, peró, a més
d'això, també demanem que els nos-
tres governants tenguin una mica de
sentit comú a l'hora d'afrontar els pro-

blemes urbanístics que s'apropen amb
la futura obertura del túnel i sobre tot,
que aturin qualsevol intent de valer fer
de Sóller un exemple de desgavell urba-
nístic per que els altres pobles puguin
aprendre el que, al nostre entendre,
no han de fer de les seves ciutats.

Sera ben necessari, també, que posin
el màxim d'esment amb l'organitza-
ció del transa, l'obertura de nous vials
i carrers, la dotació d'enllumenat públic
per tot arreu, la creació de llocs d'apar-
cament etc. La ciutat de Sóller i els solle-
rics es mereixen alguna cosa més de
les que reben i han rebut al  llarg dels
anys.

Aquests precs estan sols en mans de
vosaltres, Reís, i esperam que faceu el
màxim possible per ajudar a un poble
que ho necessita com el pa.

Fins l'any que ve.

Glosa

Es Betlem

Anca de yerro
Segons l'ex-batle Joan

Arbona, ara resulta que la Inmo-
biliaria Alcázar encara deu
prop de 15 milions a l'ajunta-
ment des de l'any1988, i l'expe-
dient de revisió está aturat.

Segons pareix, don Fran-
cisco va demanar un informe
jurídic al Secretari, i el senyor
Pérez Ramos li contestó de
paraula que esteva tot bé i que
no hi havia res que revisar; però
quan li varen demanar que ho

raonás per escrit, sembla que
va fer anca de yerro i es tancà
en banda.

Ja hi tornam esser amb les
mateixes cullerades!! Qui pun-
yetes comanda a les Cases de
la Vila? La batlessa o el secre-
tan

Que la batlessa no es pre-
ocupi de recaptar 75 milions que
podrien ser invertits en adobar
carrers, o Ilums, o aceres, está
molt mal fet. Peró que el secre-

tari no vulgui obeir els mana-
ments de la batlessa en un tema
tan importantcom aquest, és into-
lerable!

Ell sempre diu que se sent
ben solleric i que estima molt
Sóller. I ara, que té una opor-
tunitat de demostrar-ho, es fa
enrere com els crancs. Per mol-
tes vegades que m'ho expliquin,
no ho entenc!

Elisenda de Brusca

Antologia

EDIFICI SA TORRE

Venda de pisos i locals
comercials

Carretera des Port
SA TORRE

Visitau el pis pilot
telefonant als

nOS 63 08 50 i 63 91 20
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Veu del lector La Nostra Veu   

Ni són rics,
ni han pagat

Sr. Director, li agrairé la
publicació en el seu setma-
nari, si ho considera oportú,
d'aquesta carta que té la
intenció d'informar a qui es
deixi.

Efectivament, ni són rics,
ni han pagat per sortir del
seu país. Escric això per sor-
tir al pas de la convicció que
alguns tenen en quant a les
condicions dels refugiats bos-
nis. No puc donar crèdit al
que he sentit i , quan he sabut
que aquesta era la impressió
d'alguns, he sentit una mes-
cla d'indignació i decepció.

Qué esperaven trobar? En
quin estat els volien veure per
satisfer la seva morbositat?
Havien de venir en cadira de
rodes i cadavèrics per ser dig-
nes mereixedors de la seva
compassió? L'única cosa que
han vist aquestes persones és
que els refugiats presentaven

Aspeckimmal,  com nosal-
tres mateixos. No s'han pre-
guntat per qué fugien del seu
país? No pensen que abans
eren gent amb una vida
corrent, com la teva ola meya
lector, i ara, víctimes del que
l'estupidesa humana pot arri-
bar a provocar, s'han vist obli-
gats a bandonar el seu país.

Han deixat els seus homes
allá, a Sarajevo, i les seves
cases, i els seus amics. Ho
han perdut tot. No saben ni
tans sols Si són o no viudes.
No saben quant durare' aques-
ta guerra ni si tendran país
quan aquesta acabi, i són
conscients que es poden con-
vertir en els palestins d'Euro-
pa.

Es troben a mils de quilò-
metres de casa seva, a un país
estrany amb dues maletes i
els seus petits. Saben que si
deixam d'ajudar-los s'acaba
pera ells l'existència i no com-
prenen el perquè, de tan Iluny,
unes persones es solidaritzen
amb la seva desgràcia i ens
estan profundament agraïts.

Han vengut dos homes, un
constructor i un xófer, dues
infermeres, una bióloga, una
arquitecte, dues economis-
tes, sis o set mestresses de
casa i vint infants. Aquests són
els rics i privilegiats ciutadans
bosnis dels qui es diu que han
pagat sumes elevades de
diners per sortir del seu país.
Doncs bé. Aquesta és una acu-

sació falsa ¡canallesca. Però,
i si íos veritat, qui no dona-
ria tot quant té per salvar la
vida dels seus sers estimats?

Si fossis tu, lector, el qui
es trobds en el seu cas, qué
faries? Déu meu, quina ver-
gonya sent danvat tanta mal-
dat. Com es pot arribar a ser
tan miserable?

Mirau. Tots els qui anau
alimentant tan mesquina acu-
sació: no vos enganeu. No
busqueu justificacions a la vos-
tra passivitat ni els faceu a
ells responsables dels vostres
pecats: la insolidaritat. Si no
els voleu ajudar, simplement
no ho faceu, però assumiu,
amb valentia, la vostra deci-
sió.

Els que sí volem pegar un
cop de mer ho farem sense
vosaltres. Tant sols vos deman
que no enredeu la nostra
feina. No vos podeu fer ni la
rrrés mínima idea de la satis-
facció que tenim els demés
d'haver tret de l'holocaust a
aquestes persones.

No vos podeu ni imagi-
nar la felicitat que sentim
quan, en trobar-nos amb
aquests infants, ens regalen
un somriure i dues besades.
Ho poden fer perquè uns, soli-
daris amb la seva pena, els
han ajudat a sortir de la misé-
ria. Si tots haguéssim pensat
com pensen els que a aques-
ta carta va destinada, ara,
probablement, ni somriurien
ni besarien. Estarien caminant
pels carrers de Belgrad, rebut-
jats per la seva pròpia gent,
gelats de fred, i esperant una
cosa segura: la vos imaginau?

Joan Frau i Oliver

Toni Coll, en Falet

Ho podem posar a sa història:
un betlem hi ha exposat.
Si ¡o no m'he equivocat,
lo que he vist retratat
és part des Consistori.

Si mirau es secretari,
que a dalt de tot el posau,
diu:" Victòria i Pau".
Si això en política ho trobau

¡a podem passar el rosari.

Na Bel, Verge Maria;
Sant Josep, en Joan Deu;
i qualcun que ja va a peu
perquè s'ase ja no tira.

Molts d'anys en és-Cansitóri.
Ho donat molt ,que xerrar.
Si Déu vos ha de jutjar
qualcun no sortirà
de patir en el Purgatori.



Encara manquen 310 metres

Abans de tres mesos
s'haurà perforat el túnel

Tot i que és molt difícil fer-ne
una previsió, és ben probable que
abans de tres mesos s'hagi
foradat el túnel del Coll i s'hagin
posat en contacte els dos extrems.

Segons l'informe que l'empresa
concessionària de les obres fa
arribar periòdicament a la

Conselleria d'Obres Públiques,
manquen encara 310 metres per
concloure la perforació. Això vol
dir que en aquests moments la
perforació está a punt d'arribar
als 2.700 metres, ¡a que la
longitud total del túnel será de
2.988 metres.

Redacció

Ja fa molts mesos que
les obres estan aturades a
la boca nord, a la banda
de Sóller, a causa del
tipus de material que
es va trobarquan comença-
ren a perforar, i també a
les dificultats d'abocar dins
la Val' les terres procedents
de l'extracció.

A la boca sud (Bunyo-
la), els treballs han conti-
nuat amb una major flu .i-
desa perqué s' ha pogut per-
forar roca compacta.

Materials difícils

El mateix informe remés
a la Conselleria indica
que manquen 310 metres
perquè els dos extrems es
posin en contacte. No obs-

tant això, és difícil fer una
previsió perquè la rapidesa
de la perforació depèn
del tipus de material que
es trobi. De moment, sem-
bla que el terreny és molt
dolent a les dues bandes,
i això retardará les obres
uns tres mesos.

Estro nyesa
municipal

El contingut d'aquest
informe ha causat sorpre-
sa a la corporació muni-
cipal. En una visita a les
obres realitzada el mes
anterior, s'informa al Con-
sistori que només manca-
ven 300 metres per aca-
bar de perforar, la matei-
xa distància que ara
manca.

Amb tal motiu, el tinent-

batle d'Infraestructures i
Obres, Bartomeu Dar-
der, ha manifestat a Veu
de Sóller la seva estran-
yesa: "O durant aquest mes
no han fet res - digué -, o
quan visitàrem les obres ens
varen enganyar"

Tres anys

Els treballs de perfora-
ció del túnel començaren
el mes d'octubre del 1989
a la boca de Bunyola.
Exhaurits els dos anys de
vigència, l'empresa
sol.licitá una prórroga de
la llicència el mes d'abril
del 1991. Mig any més
tard, la Conselleria
d'Obres Públiques conce-
dí una segona prórroga de
dos anys per realitzar les
obres.

Encomanau a Déu Pánima de

D. Guillem Bernat Rallón
que ha mort avui dia 15 de Desembre de 1992

A L'EDAT DE 80 ANYS
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al Cel sia

Els seus apenats: Esposa, Esperança Ferrer Mir; fills, Miguel,
Bartomeu, Rosa-Maria, Guillem i Esperança-Maria; fills polítics,
Catalina Puigserver, Encarnació Moragues, Clement Garau, Cata-
lina Bernat i Josep Forteza;  germà. Ramon; germana política,
Maria Bernat; nets, nebots, cosins i demés familiars (presents i
absents) participen a les seves amistats tan sentida  pèrdua i vos
demanen el tengueu present en les vostres oracions.

Domicili: C/. Sant Pere, 27.
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AGRAIMENT -
La família de D. Guillem Bernat vol agrair a

familiars i amics les mostres de cóndol rebudes
durant aquests dies.
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Margarida Alemany,
premi "Sa Nostra d'Or"

Moment en el qual es fa entrega a dona Margarita Alemany Morro per
part del delegat de la Caixa de Balears "So Nostra", oficina de Sóller, Bar-
tomeu Mora Seguí del premi extraordinari "Sa Nostra d'Or" per un valor de
cent mil pessetes obtingut per esser perceptora de pensió.

Església 

El Caliu demana pau a Bósnia
Redacció
	

toral Juvenil Carme Garcia i Pep Toni
Guardiola.

	Ha sortit al carrer el número 34 del
	

Els redactors fan també un repàs a
	bulletí parroquial Caliu amb una edito-	 l'activitat eclessial dels darrers mesos i
	rial dedicada a la pau a l'ex-república

	
dediquen espais-amplestrruride tes- -

iugoslava.	 possibilitats de restauració de l'orgue parro-
	A part de les seccions habituals des-	 quial, al ressorgiment del grup Justícia
	taquen les entrevistes a Mn. Joan Pons,	 i Pau o a les passes executades fins ara

	

a l'ex-regidor i membre de la Coordina-	 quanta la consecuciódelsobjectiusapro-
	dora de Joves Cristians Jeroni Bisbal

	
vats a les passades assemblees parro-

	i als components del Secretariat de Pas-	 quials.

COCINA SELECTA

Porto Mar
Restaurante

CENA ESPECIAL NOCHEVIEJA
Aperitivos y entretenimientos

Hojaldre de salmón ahumado y langostinos
Rodaballo con almejas sobre fondo de mariscos

Sorbete de limón al Pisang- Ambón
Magret de pato al aroma de naranja

Tarta de piña con nueces
Delicias navideñas

Café-licores
Vinos: Blanco Viña de Bercero

Tinto Añares Olarra Reserva 1985
Cava Codorniu Extra

Las uvas de la suerte para dar la bienvenida al ario 1993
Cotillón y orquesta
Preu: 8.000 ptes.

RESERVAS TEL. 63 14 22 - 63 04 79

"Déjenos acariciar
su paladar"



L'avaria afecte' les illes de Mallorca i Menorca

Una pana a la central d'Es Murterar
deixa Sóller sense Ilum durant dues hores

Redacció

Una forta tempesta amb gran apa-
rell elèctric que es produí a les zones
de Manacor i Felanitx provocó la des-
connexió automática dels grups electrò-
gens de la central d'Es Murterar
(Alcúdia) i deixà les illes de Mallorca
¡Menorca sense Ilum. L'incident es pro-
duí el passat dissabte, dia 26, a les
16,50 del capvespre.

40 minuts

Quaranta minuts després es resti-

tiñó el subministrament elèctric a la
mitat de Mallorca, i a les 17,52
reposó el fluid que s'envia a l'illa de
Menorca per cable submarí.

La reanudació del subministrament
fou possible gràcies a la posta en marxa
dels generadors d'emergència de les
centrals de Son Molins i Sant Joan de
Déu.

Prioritat

La nostra ciutat fou una de les pri-
meres de Mallorca que vegé reposa-

da l'energia eléctrica a través de la
línia de GESA Bunyola-Sóller, a causa
de la prioritat de les estacions telefó-
nica i televisives de la serra d'Alfóbia,
que tenen un alt grau de prioritat.

Malgrat que a Sóller i al port es
produí una segona caiguda de la línia,
el subministrament quedó totalment
normalitzat abans de les set del cap-
vespre. El fet de ser la segona festa
de Nadal i d'estar gran part dels
comerços tancats, minimitzà les con-
seqüència de l'avaria sobre la pobla-
ció.

Nova versió de la Sibil.la a les
Matines de Sant Bartomeu

Hem rebut nombroses
butlletes

Dimarts
sortejam
l'Enciclopèdia

Redacció

Tal com hem vengut anunciant,
dimarts que ve sortejarem l'Enci-
clopèdia Universal 11.1ustrada
entre els nostres lectors. Aquest sor-
teig té com a objectiu oferir als lec-
tors habituals del nostre setmanari
el majar nombre d'atencions pos-
sibles. En aquesta °cosió, "Veu de
Sóller" ha comptat amb la inestimable
col.laboració de la caixa de Bale-
ars "Sa Nostra".

Durant les cinc setmanes que ha
durat la campanya han arribat regu-
larment moltíssimes butlletes de par-
ticipació, degudament cumplimen-
tades, que entraran a formar part
del sorteig que es realitzarà davant
notan.

Dues butlletes

La setmana anterior no inclo-
guérem la butlleta de participació
habitual, a causa de la gran quan-
titat de publicitat que omplia les pla-
nes del setmanari -Com a compen-
sad& l'actual edició n'inclou dues,
que haureu de fer arribar a la redac-
ció abans de dilluns a les nou
del vespre, hora que tancarem el
període de recepció de butlletes.

BUTLLETA DE PARTICIPACIO AL

e
Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. María Cosenos Rotger
(Vda. de Antonio Oliver Puig)

que falleció en Sóller. el día 26 de
Diciembre de 1992

ALA EDAD DE 91 AÑOS

habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.

Restaurante
Monumento S. L.

VOS DESITJAM UN RON NADAL
I UN VENTURÓS ANY NOU 1.993

T. 63 01 18 - SOLLER

BUTLLETA DE PARTICIPACIO AL
SORTEIG D'UN DICCIONARI

ENCICLOPEDIC ESPASA

NOM: 	

LLINATGES: 	

ADREÇA: 	

POBLACIO• 	

TELEFON-

-•

Rafael Rossello

Instalaciones Eléctricas

BONES FESTES
I MOLTS D'ANYS

San Jaime, 64-1 2 . • tel. 63 29 76 • Sóller 07100

1171ÍZI 4

Calle Luna,I2 • Slalke

121=1:1511=22

FERRETERIA

MOLTS ANYS

SORTEIG D'UN DICCIONARI
ENCICLOPEDIC ESPASA

NOM: 	

LLINATGES: 	

ADREÇA: 	

POBLACIO: 	

TELEFON• 	
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La víspera de Nadal es cele-
braren a les esglésies de la
comarca les tradicionals Moti-
nes que commemoren el nai-
xemeol de Jesucrist.

La celebració més conco-
rreguda va ser la de la Parró-
quia de Sant Bartomeu de
Sóller, durant la qual es va tenir
molt en compte el conflicte bél . I ic
que es viu a Bósnia. Els fidels

presents, entre els quals es tro-
baven alguns dels refugiats bos-
nians, pregaren per la pau en
el món.

Potser el moment més espe-
rat de les Motines és sempre
el cant de la A la Parró-
quia de Sant Bartomeu el Con-
junt Musical Set de Viure,
amb  la solista Cati-Eva Can-
yelles, va rompre la tradició
i interpretó el càntic segons la
versió vigent actualment a la

Capella Reial de Montse-
rrat. La melodia té una evo-
lució difícil d'investigar durant
la història, però la lletra reci-
tada prové concretament de
l'Alguer (Sardenya) i va ser pro-
pagada fins alió per les tropes
catalanes durant la conques-
ta del segle XIV.

Maria Antònia Soler a
Biniaraix, Sergio Alcalá al
Port, Antònia Caballero a
l'Horta i Paula Boina al Con-

vent dels Sagrats Cors foren
les demés Sibil.les d'aquest
Nadal.

A part dels actes de soli-
daritat amb Bósnia, les Moti-
nes tengueren també en comp-
te la crisi económica i d'ali-
ments del país africà de Somà-
lia. El grup d'Acció Social,
en la seva habitual campanya
de donatius de Nadal, recollí
a totes les celebracions les a por-
tacions dels presents.



Al taller s'utilitzen estris tradicionals per a l'enquadernació de
llibres de luxe.

Na Paz Alomar és una vello coneguda de la
nostra redacció. Ella ha estat la que ha enquadernat
els exemplars de "Veu de Sóller" que anualment hem
fet arribar als col.laboradors habituals del nostre
setmanari.

Na Paz, sollerica de neixement, estudie' durant
cinc anys la técnica i l'art de l'enquadernació a
l'escola d'Arts i Oficis de Barcelona i fa tres anys
obrí, juntament amb Amelia Garau, un taller
d'enquadernació de 'libres al carrer sant Alonso de
Ciutat, en el tradicional barri de la Calatrava. El
taller de Na Paz i n'Amelia és, en aquests moments,
l'únic a Ciutat que es dedica a l'enquadernació
artística i artesanal.

segons el ti Dus de llibre
exigències cel client.

Vari d'enquadernar

i les pot suplir l'art i la bellesa d'un
liebre treballat amb la minucio-
sitat i la perfecció d'unes mans
pacients i amoroses.

Na Paz Alomar i la seva companya Amelia també han obert una escala d'enquadernació.

"SA NOSTRA"
CAIXA DE BALEARS

INVERTEIXI EN CULTURA PER A TOTA LA FAMÍLIA.
NOU DICCIONARI ENCICLOPÈDIC ESPASA

Amb traduccIons a rangles, francés, alemany Italia

SA NOSTRA"
CAIXA DE BALEARS
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Redacció

Els primers temps foren força
difícils perquè, malgrat la tra-
dició existent a Mallorca, feia
molt temps que escassejaven els
bons tallers d'enquadernació
artesanal, i els pocs bibliòfils i
col.leccionistes que hi ha a l'illa
s'havien acostumat a anar als
tallers de la península.

Poc a poc, anaren guanyant-
se una reputació, sobretot des-
prés d'alguns treballs que li
encarregaren institucions com el
Bisbat, l'Arxiu Històric o l'Ajun-

i bibliòfils es preocupen molt per
la presentació i la conservació
dels 'libres, i procuren que
l'enquadernació estigui a l'altu-
ra del seu valor històric i mone-
tari.

L'enquadernació artesanal
comença per descosir els plecs
de fulls del 'libre a restaurar, pre-
parar el material, cosir els plecs,
afegir-hi el llom i les cobertes
finalment, gravar-hi el títol. El pro-
cés de feina és molt lent i labo-
riós, que no es pot fer amb pres-
ses perquè no es pot començar
una fase sense concloure l'ante-
rior. L'enquadernació en pell, que
és un dels treballs més refinats,
pot durar vuit o nou mesos,

Certament que l'enquader-
nació precisa uns coneixements
tècnics, un llarg aprenentatge i
una gran práctica en la utilització
dels estris tradicionals. Però
també cal afegir al treball una
gran dosi d'imaginació i crea-
tivitat, per tal que el treball deixi
de ser pura artesania útil per
transformar-se en vertader art.

Això fa també que els tre-
balls de qualitat, en rústica, en
mitja pell o en pell es facin pagar.
I és lògic també, perquè res no

L'escola

Fa alguns temps que Na Paz
i N'Amelia han obert també una
escola d'enquadernació, on
compaginen el temps de treball
amb la docència. Allá els alum-
nes comencen a fer carpetes fol-
rades de roba i van augmentant
els seus coneixements fins arri-
bar a fer enquadernacions sen-
zilles de llibres. Tot un procés
necessari per a la perpetuació
de la tradició artesanal.

['enquadernació de Ilibres, tot un art

Na Paz Alomar ha recuperat la
tradició artesanal de luxe a Ciutat

tament de Ciutat i, especial-
ment, a partir dels encàrrecs que
Ii encomanà Manuel Ripoll, un
dels llibrers de vell més cone-
guts de Mallorca, vertader expert
en la matèria. Després vengue-
ren els clients especialistes, infor-
mats i exigents, pels quals
l'enquadernació és qualque cosa
més que un simple cosit de
fulles; un treball que entra a
l'àmbit i la consideració de
manifestació artística.

L'enquadernació
Els Ilibreters, col.leccionistes

Cultura en família
Li oferim la millor oportunitat per a que tothom
pugui gaudir d'aquesta fantástica obra. Amb
unes condicions econòmiques que li permetin
estalviar-se el 57% sobre el preu de venda
dins el mercat, i una còmode forma de
pagament: 18 mensualitats de 2.985 ptes. i
una entrada inicial de 6.000 ptes.
Aprofiti d'aquesta oferta única, fent la seva
reserva personal ràpidament en les oficines
de "SA NOSTRA" Caixa de Balears.

• ............. pts,

...102.270 pts.

•-tats de pagar
"1105

d'	
k 18 tentirlis

entrada 

	 tic '3.985



El Cor de Sóller (Pro Musica Chorus) i la Jove Acadèmia Instrumental, oferiren un magnífic
concert de Nadal.

Perfecció en la interpretació
de la Coral de Sóller

G.M.

La Coral de Sóller (Pro Musi-
ca Chorus) i la Jove Academia
Instrumental oferiren un gran
espectacle musical en el Con-
cert de Nadal de diumenge pas-
sat.

Baix la batuta de Caries
Ponseti els músics demostra-
ren l'alt moment que estan afro -
vessant els dos conjunts.

S'inicia el recital amb un con-
cert per a violí de Teleman a

càrrec de la Jove Academia Ins-
trumental. El joveníssim Miguel
A. Gutiérrez executà amb
prou soltesa la melodia solista
fent gaudir al públic d'una esto-
na molt agradable.

El concert seguí amb peces
per cor i orquestra de Brixi,
Bach, Zelenka, Haydn i
Pergolesi.

Cal destacar el Magníficat
de Pergolesi, una obra de gran
dificultat d'execució, superada
amb prou agilitat pels cantai-

res sollerics i, en especial, pels
solistes Maria Magdalena
Vicens, María José Campaner,
Antoni Aragón i Jaume Esca-
nelles.

Davant la perfecció de la
interpretació i l'excepcionalitat
de les obres que composaven
el programa, el públic quedó
prou satisfet de la convocatòria
concertística i anima els músics
a prosseguir el recital amb una
peça nadalenca: Venite Ado-
remus.

La Policia Local actuó

Ous esclafats, globus d'aigua i
petards el dia deis Sants Inocents

CANTONADA CARRER
DE SA MAR - FILADORA

PIS A ESTRENAR

3 habitacions	 cuina
2 banys	 calefacció central
bugaderia
	 balconada 9'5 m 2

sala menjador	 traster soterrani

És una primera planta i el preu és
molt interessant

Informau-vos-en al 63.03.83

CONCERT
Concert de cant i piano a cárrec de

DAVID MOHEDANO al piano i Rafael
Domingo com a TENOR, a benefici dels

refugiats BOSNIS.

Diumenge dia 3 de gener de 1.993 a
l'església del CONVENT a les 7,30 h. de

l'horabaixa

Col.labora J. MUSICALS

C/ ES BORN, 4. TEL. 630302
SOLLER

Acomiadament

Don Pep, el menescal
Joan Antoni Estades de

Montcaire Bisbal

Pocs mesos després d' haver-
se casat a Ciutat, el 28 de novem-
bre del 1.946, Don Pep arribó
a Sóller per exercir la professió
de veterinari; i al llarg de més
de quaranta anys, fins que es
jubiló, la nostra vall es convertí
en la seva llar adoptiva.

Don Pep, qui complí 75 anys
el 26 de febrer passat, era fill

de l'escultor sineuer Sebastià
Alvover Garcies i de Maria Por-
ter Lladó, la seva segona espo-
sa; perteneixia a un estirp de
cultivadors de l'art, continuada
pel seu germà Sebastià Alcover
Porter i el seu fill Josep Alcover
Endolz.

De Don Pep, el menescal,
guard el record d'un bon home,
sensible i amatent. ens cone-
guérem grades a la seva amis-
tat amb els meus oncles de Can

Bardí i em consta el sentiment
que li prodiii la mort de la meya
cosina Magdalena.

Darrerament la seva salut
s'havia esdevingut un tant deli-
cada; no obstant aixó, se'l podio
veure qualque horabaixa pel Pas-
seig del Born o pels entorns de
la Plaça de les Tortugues, a Ciu-
tat, de bracet de la seva espo-
sa Encarnació Endolz.

Que Déu el tengui en la seva
companyia.
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Ja és habitual que el dia dels
Sants inocents els carrers més

cèntrics de la nostra ciutat es con-
verteixin en un camp de batalla
pels joves i que els transeunts siguin
objecte d'inocentades gruixudes.

En previssió d'una possible alte-
roció de l'ordre públic, la Policia

Local intensificó la vigiláncia al
centre per tal d'evitar desordres.

Tot i la major presencia poli-
cial, al final de la jornada s'havien

requisat més de quatre dotze-
nes d'ous, una cinquantena
de globus que eren inflats
d'aigua i llançats a la gent, més

de 200 petards de diversa
grandària i altres objectes com

sprays i rotuladors.
La Policia Local també identi-

ficó aproximadament cinquanta
persones entre els 13 i els 19 anys,
una de les quals fou denunciada
per atemptar a la seguretat ciu-
tadana i podria ser condemna-
da a pagar una multa que
oscil.laria entre 5.000 i 50.000
pessetes.



Museu Balear
	de	

Ciències Naturals

CONFERÈNCIA
Los Nukak: Las últimas tribus nómadas de la
Amazonia

A càrrec del Dr. Gustavo Politis

Antropòleg de la "UNIVERSITAT DE LA PLATA"
(Argentina)

Dissabte dia 2 de gener a les 19 h.

Organitzen: Museu Balear de CIENCIAS NATURALS
INSTITUT D'ESTUDIS AVANÇATS DE LES BALEARS

Història de la Ciències Naturals
a les Balears (III)	

eafr9r
Vos ofereix un gran assortit amb:

esportives, botes de muntanya, pantuflas, sabates
C/. Sa Lluna, n2 74

	.111111.

Tel. 63 28 74

MOLTS ANYS
Joan Ramis i Ramis, naturalista menorquí de

principis del segle passat.

Cada any, quan s'acosten les festes de Nadal, els mallorquins tenim la costum d'ornamentar les nostres cases
amb elements de la vegetació del nostre entorn natural: arbres de Nadal, branques d'alzina, molsa, cireretes

de Betlem, etc. Igualment cada any, les autoritats competents en matèria medioambiental, recorden als
administrats que aquesta costum pot tenir un cert impacte sobre el medi natural i que la Llei protegeix a

alguns d'aquests elements vegetals, alguns dells en franca regressió.

Cirerer de Betlem (Ruscus aculeatus) i Xiprell (Erica multiflora), dos elements vegetals molt emprats per a la decoració nadalenca.

FRAU
Sonfioume, 7- Teléfono 631286

lluno, 7 - Teléfono 630132

FABRICA: filete, 48- Co'n Tobolet- Tel. 630651

1 

MOLTS ANYS

PANADERIA y PASTELERIA

Bar-Restaurant
Ca's Carreter

Desitja unes Bones Festes de
Nadal i Cap d'Any a tots els

seus clients i amics.

Al mateix temps ofereix el seu
menú a la carta per aquestes
festes i recorda que dia 24 al

vespre i dia 25 romandrà tancat.

CETRE N ° 4 - TEL. 63 03 64

La fauna del sòl: cucs de terra, àcars i colémbols  

	till~1~111111~1~1111111111~	11.~~11111~~11 11111^,   

Lluc Garcia 	lar i que abarquen formes tan
variades que van des de elsani-

L'edafologia o pedologia mals de mida relativa ment gran
és la ciencia que estudia la fins als protozous (animals uni-
formació, composició i estruc - cel.lulars).
tura dels sòls. El sòl, que tre-
pitjam quan passejam per Cucs de terra
qualsevol indret natural, i que
és el suport de la vegetació	 Entre aquests animals s'han

c
representa una de les forma- de destacar els cucs de terra
io lesas . complexes de la que habiten a quasibé tots els

naturalesa. tipus de sòls. Darwin, als seus
Al segle passat, el famas estudis, va estimar en prop de

naturalista anglès Charles 50.000 individuus per acre
Darwin, va dedicar bona (4470 metres quadrats), però
part del seu temps a l'estudi estudis més recents demostren
del paper que desenvolupen que hi pot haver fi ns a 700.000
els cucs de terra en la formació. cucs de terra en una quartera-
de l'humus, que és una de da de terra cultivada. La seva
les capes superiors essen- acció és extremadament impar-

cniicpaal ornaría. ferro,
materia org

cials- del sòl, formada prin, tant: el mateix Darwin calcula-
a- va que, a moltes bandes d'Angla-

terra, els cucs de terra passen
A partir d'aquel l moment pel seu tub digestiu més de 13

els zoòlegs especialitzats erl tones de terra per quartera-
l'estudi de la fauna del sór da.
han descobert milers	 Els insectestambé juguenun
d'organismes que habi- paper esencial en la formació
ten aquest medi tan particu- de l'humus. El seu paper és impor-

tant sobretot en l'estadi de larva
la que, normalment, el perióde
larvari és molt més llarg que el
de vida adulta. Recordem que
les larves d'algunes especies de
cigales viuen i s'alimenten ente-
rrades al sòl durant més de 15
anysl abans de convertir-se en
insecte adult. Hom pot imagi-
nar la quantitat d'aliment vege-
tal convertit en humus per una
sola larva de cigala durant
aquest llarg perióde.

Acars i colémbols

Finalment, s'han d'esmentar
els àcars (que són arócnids
quasi microscòpics) com els
artrópodes més abundants del
sòl i que es troben, sobretot, a
les matèries orgàniques en des-
composició de l'humus. Junta-
ment amb els colémbols (insec-
tes minúsculs, sense ales i molt
primitius) són, pot ser, els ele-
ments més actius en la forma-
ció de l'humus ja que el seu nom-
bre és immens. Alguns àcars trobats dins la fullaraca deis pinars sollerics.
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Continuam amb la sèrie de minireportatges sobre
la història de les ciències naturals a les nostres

illes. Els textes i il.lustracions corresponen a
l'exposició permanent que sobre aquest tema es

pot veure al museu.

Menorca durant
Ifinici del segle XIX  

MBCN. 
Departament

d'Educació  

El final del segle XVIII i la
transició al segle XIX coinci-
deixen a Menorca amb uns
anys de prosperitat que van
units a la intensa activitat
comercial del port de Maó.
Els freqüents canvis de sobi-
rania que experimenta
Menorca, i la formació d'una
élite social menorquina que
havia romas en estret contacte
amb el més actual de la cien-
cia británica i francesa, pro-
piciaren un dinamisme cultural
que es manifesta també a les
ciències naturals.

Joan Ramis i Ramis fou
el primer estudiós de la
prehistòria d'Espanya i
publica l'any 181 8 el seu li-
bre sobre "Antigüedades cél-

Lluc Garcia

Anar a cercar molsc
per posar al betlem, és unc
costum quasi ancestral de k
nostra terra. Tots hem ana
de petits al bosc o als racon
ombrívols de l'olivar a arra
basar les denses i olorose
catifes d'aquests vegetal
inferiors. Les branques amt
Fruits madurs del cirererl
Betlem (Ruscus aculeatus)
són un altre element vege
tal molt emprat per aques
tes dates. lgualment, aquest
darrers anys, s'ha imposa
la moda nórdica de fer ur
"arbre de Nadal". La víc
tima apropiada sól esse
algún pinatell despistat qu(
cau baix l'implacable xorrac
Altres formes vegetals, major
ment les que tenen un hábi
arbustiu, són emprades pe
a la mateixa finalitat: l'arboç
el ginebró, la sivina, et. etc

Protecció

El fet és que l'afluéncic
del públic als boscos i altre
espais naturals quan s'acos
ten les festes de Nadal, pei
prov&r-se d'espècies ade
quades a l'ornamentacie
nadalenca, s'ha anat incre
mentant en els darrers any1

i han posat de manifest la
necessitat de la protecció de
determinades plantes. Algu-
nes, com l'"arbre del visc"(
1/ex aquifolium), están a les
nostres illes en greu perill
d'extinció. Es tracto d'una
especie molt apreciada per
a ornamentació nadalenca,
especialment quan está
carregada de fruits, encara
que a les nostres illes és forca
escasa i no s'empra tradi-
cionalment per la seva rare-
sa. lgualment que l'arbre
del visc, altres especies
vegetals están especialment
protegides per la legislació
referent a la conservació
d'especies vegetals fràgils.

L'educació ambiental i el
respecte de cap al medi
que ens envolta, s'ha d'impo-
sar a l'hora de pensar en la
decoració nadalenca. Es
pot decorar fácilment
emprant elements morts, com
és ara branques mortes colo-
nitzades per líquens, fulla-
raca d'alzina, etc.

Un ultra tema és la
recol.lecció d'aquests vege-
tals amb finalitats comer-
cials, práctica altament
nociva per l'entorn i per la
conservació d'espècies sot-
meses a una rarificació a lar-
mant.

ticas en la isla de Menorca".
També fou pionera la seva
contribució a l'estudi de la
natura balear, ¡a que qua-
tre anys abans havia apare-
gut el seu llibre "Specimen
animalium, vegetabilium, et
mineralium in insula Minori-
ca frequentiorum ad normam
linnaeani sistematis", en el
qual incorpora la nomencla-
tura linneana per primera
vegada en bibliografia de les
Illes Balears. Alguns errors
inclosos en aquest petit llibre
foren criticats, amb bastant
d'encert, pel metge i botànic
maonès Rafael Hernández
i Mercada!, i generaren una
forta polémica entre ambdós
autors que permet imaginar
el nivell de debat en qué es
trobaven les ciències natu-
rals durant aquella época a
Menorca.

E plantes ornamentals nadalenques: entre la
tradició la conservació



Instalaciones y reparaciones eléctricas

MOLTS D'ANYS
C/. San Jaime 67 - 1°

Teléfono 63 01 43 i 63 23 71
07100 SOLLER (Mallorca)

MATEO COL EN6E6,1- AT
nAir-

El 10
¡REBAJAS!

REBAIXES AMB
ARTICLES DE	 kells AINA
PELL I DE TELA

CONFECCIÓN PROPIA • ROMAGUERA, 1 • SÓLLER

AJUNTAMENT DE SÓLLER

VISITA DE SS.MM. ELS REIS D'ORIENT

* Dia 2 de gener:
A les 17.00 hores. ENTREGA DE CARTES als patges de SS.MM. a l'atri de
l'Ajuntament.

* Dia 5 de gener: COLCADA DELS REIS
A les 17.00 hores. ARRIBADA DE SS.MM. els Reis per la mar al Port de Sóller.
A les 17.30 hores. DORACIÓ dels Reis a l'Església de Sant Ramon de
Penyafort (Port).
A les 19.00 hores. SORTIDA DE LA COMITIVA REIAL.
ADORACIÓ A LA PARROQUIA.
RECEPCIÓ DE NINS A L'ATRI DE L'AJUNTAMENT

ITINERARI: Isabel II - Born - Plaga - Avda. Jeroni Estades - Sant Jaume - Batac
- Sa Lluna - Placa.

Regidoria de Cultura

Tercera Edat

Trobada-festa de
vells i malalts per
celebrar Nadal

La trobada nadalenca de persones malaltes i
de la tercera edat, que comptà amb
l'organització de l'associació de la Tercera Edat i
la col.laboració de la Fraternitat de vells i
malalts, resultó un vertader èxit. A l'hora de
començar l'acte, la sala de la residència
Sra. de la Victòria es trobava completament
plena de majors i residents de l'hospital.

ANTONIA CABOT TOMAS
A. P. I n° 368

C FINQUES M

AB OI 	Plaza d'Espanya, 2
Teléf. 63 38 43
07100 SOLLER

	 i tots volien viure a SOLLER 	

	 ARA ESTAN ENCANTATS AMB EL PIS QUE S'HAN
COMPRAT A CAS XICU.

COMPLEX RESIDENCIAL CAS XICU, apartaments, pisos i dúplex.
DEMANI INFORMACIO I VISITI PROXIMAMENT EL PIS PILOT. 

Ell volia viure dins un hort de llimoneres i tarongers de cara a
les muntanyes 	
Ella també, però prop de la Pina, de les escoles i de les
botigues 	
El nin major és molt esportista, li agrada jugar a tennis i a
futbol 	
La petita somniava amb una piscina i gespa per córrer 	

Ell es fixa molt en la qualitat dels materials i la feina ben feta 	
A ella l'encisa la comoditat de la calefacció i del gas
centralitzat 	
La parella volia un aparcament individual,  còmode i amb accés
directe a la vivenda 	

10	 Veu local
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Bingo a benefici del
viatge d'estudis de BUP

8 de gener. L'acte començarà
a les 21'30 al Centre per a la
Tercera Edat de les Escola pies.

Vos hi esperen a tots!!!

pregàries generals.

Cançons i acudits

La part humorística
començà amb una actuació
de Joan Socies, que alegró
la gent amb els seus acudits,
i altres membres del grup de
teatre "Nova Terra".

El "Grup Ambient" conti-
nuó l'animació amb les seves
cançons plenes de gràcia i
humor en play-back, presen-
tades perJoana Luis. Actua-
ren Catalina Forteza,
Maria Campins, Mar-
galida Capó, Maria Mén-
dez, Joan Forteza,
Miguel iVirgína Coll i Cati
Pomar.

Per acabar l'acte, el pre-
sident de l'asociació de la Ter-
cera Edat, Josep Mora,
donó les gràcies a tothom per
l'assistència a l'acte, a les mon-
ges que regenten la Residèn-
cia i als grups que actuaren
per animar la festa.

Tot acabó amb una bona
berenada amb coca, turró,
polvorons i cava. Brindis i
besades, desitjant molts
d'anys per a tothom.

Betlem al local

Al nou centre de la Terce-
ra Edat de ses Escolópies s'hi
exposat un senzill betlem,
que he estat elaborat per
Mateu Valls i altres aju-
dants. Es pot visitar cada dia.

Alumnes de Tercer	 ge d'estudis el proper divendres

Els alumnes de tercer de BUP
Guillem Colom Casasnovas
organitzen un gran Bingo amb
molts premis a benefici del viat-

J.S.

La festa començà amb la
celebració de la paraula,
dirigida perJoan Seguí, que
féu una pregària a la Sagra-
da Familia. A continuació es
cantó una nadala i Liuda
Brunet llegí un tros de la carta
de sant Pau als colosens,
relatiu a la manera que cal
estimar per ser seguidors de
Jesús: de forma humil, sere-
na, compasiva i sense voler
tenir sempre la raó.

Seguidament es cantó
l'Al.leluia i es feren unes



Per una societat més justa, més solidaria
i menys violenta. 

Vine a córrer
per la Pau!

*** * ************ ******
**x. ,

I

•Xf

*************************1:

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

,éJ
TEL. (971)630168

(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)
AVDA . ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2 - SOLLER (MALLORCA)

PANADERIA Y PASTELERIA

TOLO TRIAS
MOLTS D'ANYS I BONES FESTES

Calle Rectoría, 1 - Tel. 63004'2 - SOLLER

Veu esportiva
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Cursa per la Pau

Joan

En aquestes dates tan assen-
yalades de pau, amor, germa-
nor i harmonia, en aquestes fes-
tes per a compartir, no podiem
oblidar de cap manera el sofri-
ment de tantes i tantes persones
per les que la PAU i l'AMOR són
simplement vells records.

No podiem oblidar tanta
desgracia, tanta guerra, tanta fam,
tanta gent maltractada...

Per això "Veu de Sóller"
vol tornar posar en marxa, i es
vol responsabilitzar, de l'orga-
nització de la "Cursa per la
Pau", aquell bell gest per la Pau
del Món, per l'amistat, per la
concárdia, per la unió... que
cada any organitzava el Col.lec-
tiu solleric per la Pau i no violón-
cia. Cursa no competitiva que fa

Rafting 

tres anys no es celebra.

Recordem breument que la
darrera edició es va fer el 31 de
Desembre del 89, amb un total
de 120 participants, i amb una
clara referència al projecte del
Port Esportiu.

El recorregut d'aquesta nova
edició, prevista pel diumenge, dia
24 de Gener, a les 11' - hores
del matí, será el tradicional:

Plaça de/a Constitució, Avda.
Jeroni Estades, Placa del Coste-
/Jet, Santa Bárbara, S'Arraval, Sant
Jaume, Fortuny, Bisbe Colom,
Sant Bartomeu, Bon Any, Placa
de la Constitució, Bauçá, Recto-
ria, Quadrado, Volta Piquera,
Bisbe Nadal, Correr Nou, Plaça

del Castellet, Castanyer, Reial,
Pastor, Placa Estiradors, Celler,
Sant Ramon, Josep Rul.lán i Mir,
so Lluna i final a la Plaça de la
Constitució, davant l'Ajuntament.

L'organització es troba ober-
ta a qualsevol suggeriment, noves
idees, i a tot tipus de col.labo-
ració. Vos esperam!

No oblidis la data.
VINE A CORRER AMB

NOSALTRES!
Facem, tots junts, camí

per la Pau. 

A pesar del seu poc cabdal   

Diumenge
comencaren les
baixades deis
torrents

Joan  

Contra tot pronòstic, diumenge començaren a la
nostra Vall les ja tradicionals baixades amb "Zodiac"
dels torrents sollerics.

El poc cabdal que portaven aquests no feia creu-
re mai que ja es reanudarien aquestes atractives i
emocionants aventures a les que els participants salen
disfrutar de debò, a pesar de les petites incidències
pròpies d'aquestes activitats, degudes a les irregu-
laritats dels recorreguts, als remolins, salts, roques...

Els quatre participants forans, alguns d'ells de Ciu-
tat, arribaren sans i plens de goig al Port de Sóller,
prop de les dues i quart del capvespre.  A la foto d'arxiu, queden ben reflexats els rics i l'emoció d'aquesta espe 	 -vesa.                                              

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.



i es so enes es es-
plaçaran o Eivissa per
lugar el parta corresponent
contra el P.D. Santa Eulò-

lesonots
es

complor a els mateixos
jugádors, amb la incor-
poració d'en Rodriguez,
queja haurà cumplit el par-
ta de sa nc16%,.

ria un bon regal de
Reis que no tornéssin de
buit.

BOBINATGE S
PERE

REPARACIO,
INSTALACIO
i VENDA de: Grup de presió.

Motors elèctrics.
Bombes sumergibles.
Bombes per piscines.

AMB MOLTA ALEGRIA I BON COR,
DESITJO ALS SOLLERICS BONES FESTES

1 MOLTS D'ANYS

C/. Victoria, núm. 50-A. - Telf. 63 23 71 - SOLLER

Boutique gmfantil

MOLTS D'ANYS 1 BONES FESTES 
REBAIXES!

FINS A UN 20% DE DESCOMPTE
C/. Vicari Pastor, 13.	 Tel. 63 36 88.

07100 SOLLER

1 2
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Futbol Tercera Divisió

r posar-se més o pui
viotjarà.

El dio deis Reí de
flOI.I Partit de Lilao

Una gran promesa que

Aprofitant el
descans d'aquest
passat diumenge, en el
que no es disputó cap
partit de [liga, ens
posàrem en contacte
amb en Xisco Raja
Torres, una de les
grans promeses del
futbol local, que no es
pogué consolidar.

En Francesc va
néixer a Sóller, el 14
de gener de 1970, pel
que d'avui a dues
setmanes compliró els
23 anys.

no ha pogut ser realitat

Bielet

VS.- Quan comen cares a
jugar a futbol?

XR. - Quan tenia 8 ó 9 anys
ja jugava amb un pilota pel
carrer, amb els altres al.lots.

VS.- Quan l'agafares serio-
sament?

XR.- Als 13 anys vaig
començar a jugar amb l'equip
aleví del Sóller, a les ordres del
Pare Dome.

VS.- I a partir d'aquí?
XR.- Vaig jugar a distints

equips, tal com anava creixent.
Vaig passar pels infantils i pels
juvenils.

Veurem si la medicina el deixa
tornar jugar.

VS.- Es notava ja en aques-
tes categories que eres un al.lot
amb malta facilitat per marcar
gols.

XR. - Ajo sempre m'ha agra-
dat jugar endavant i fer gols.
Dins aquestes categories sem-
pre vaig ser el móxim goleja-
dar.

VS.- Recordes alguna anéc-
dota interessant d'aquells temps?

XR. - Sí, vaig tenir una ofer-
ta per jugar amb el C.I.D.E. i la
vaig refusar per no moure-me
del Sóller.

VS.- El teu objectiu era jugar
amb el Sóller de Tercera?

XR. - Efectivament, aquesta
era la meya idea.

VS.- Quan debutares en el
Sóller Absolut?

XR. - Quan tenia 16 anys,
en un partit contra el "Isleño".

VS.- Quins records guardes
d'aquella con frontació?

X R. - Tenc molts bons
records. Vaig fer el gol de la
victòria, i a més era en el Camp
d'en Majal.

VS.- Seguires jugant amb
el Sóller de Tercera?

VS.- Com t'anaren les coses
per allá?

XR.- Molt bé. Vaig tornar
ser el màxim golejador de l'equip.

VS.- a la temporada 89-
90?

XR. - Vaig jugar tot l'any amb
el Port de Sóller.

VS.- I després?
XR. - Vaig començar jugant

amb el Port de Sóller, i a mitja
temporada del 90-91 vaig pas-
sar de nou al Sóller.

Al següent any (91-92) vaig
fer un parell de partits amb el
màxim equip local, marcant un
gol. Després es va reproduir la
lesió i no vaig poder jugar més.

VS.- I aquest any, quan eres
titular, es tingueres que donar
de nou de baixa?

XR. - Efectivament, quan tor-
nava ser titular del Sóller de Ter-
cera, em vaig haver de donar
de nou de baixa per la lesió.

VS.- Quina és aquesta lesió?
XR.- Segons m'han confir-

mat els metges són 5 vertebres
de l'esquena que tenc fotudes,
i em ve del naixement.

VS.- Podrás tornar jugar?
XR.- Els metges m'han dit

que puc jugar, però que és
millor que no jugui, ja que quan
torni vell em poc perjudicar.

VS.- En quina situació estás
actualment en el C.F. Sóller?

XR.- Tenc la fitxa en vigor,
i puc entrenar el dia que vulgui,
tot depend de jo mateix.

VS.- Qué penses fer de cara
al futur?

XR. - Passades aquestes fes-
tes provaré d'entrenar de nou,
i després decidiré si segueixo o
el deixo definitivament.

VS.- Gràcies per les teves
paraules. Que passis unes bones
festes i un millor any nou.

Amb aquestes genialitats ens deleitava.

Xisco Rajo XR.- No. A la temporada
88-89 vaig jugar amb el Liase-
ta.



Diumenge ens
visita el
Barracar

Bielet

Després del descans del
passat cap de setmana, 1
d'haver pait molt bé eis turrons,
el C.F. Port de Sóller rebrà
aquestdiumenge la visita del
Barracar, equip que noté per-
què ser adversori deis solle

-rics, ja que els punts poden
quedar molt bé a casa.

El partit començarà a les
deu 1 mitla del motí, enei Comp
lnfant Lois, del Port de Sólier.

La PANERA DE NADAL
que sortejava el Club, en
combinació amb el Cupó de
la Once, va correspondre al
número 140.

Francesc Romàn
s'imposò amb bastanta auto-
ritat, dins la Segona Cate-
gorja, a la final del "VI Tor-
neig Perruqueria Joan Socias ",
disputada el passat dilluns
capvespre, en el "Centro",
dominant des del moteix
comen çament de la con fron-
tació, a un Salvador Burgue

-6o que no tingué el seu dio, i
no trobà el ¡oc més adeqüat
a les seves qualitats.

La classificació, a manca
de la disputa d'aquestes tres
partides:
J. Aguiló - A. Labrador

B. Enseñat - A. Labrador
J. Aguiló - M. Ferrer

és la següent:
1.- 5. Burgueño, 12 punts (7

portides ¡ugades).
2.-F. Roman, l2punts (7 par-
tides ¡ugades).
3.- B. Enseñat, 8 punts (6 par-
tides).
4.-A. Labrador, ópunts (5 por

-tides).
5-1. Aguiló, 4 punts (5 parti-
des).
6.- M. Ferrer, 4 punts (6 par-
tides).
7.- G. Ferrer, 2 punts (7 por

-tides).
8-1. Quetglas, 2punts (7 par-

tides).

sent aquests els resultats de les
darreres confrontacions fetes
fins al moment:
5. Burgueño 2 -1. Aguiló O
M. Ferrer O - B. Enseñat 2

G. Ferrer O - F. Roman 2
M. Ferrer 2 -J. Quetglas O
1. Queglas O - A.Labrador 2
F. Roman 2 - 5. Burgueño O
PRIMERA CATEGORIA:

Dijous, a les 1 9'30 hores
es disputorà la final.

Dijous a les set i mitja del
capvespre es disputarà a la
sala de billar del "Circulo
Sollerense" la final del Torneig,
dins la Primera Categoria,
entre en Joan Socias i en
Pere Jaume.

La classificació actual, a
manco de la disputa de la par-
tida final, és la següent:
1. Socias, 8 punts.

P. Jaume, 8 punts.
P. Magraner, 4 punts.
1. Sampol, 2 punts.

Aquesfs són els resultats de les
darreres confrontacions:
J.Sampol 25 - P. Magraner 8
J.Sampol 25-1. Socias 22
P. Jaume 25- P.Magraner 16

Joan

J. Socias - P. Jaume disputaran dijous la
final dins la Primera Categoria 

Francesc Roman
s'imposà
clarament dins la
Segona Categoria

Roman, digne Campió, s'imposà amb autoritat damunt en
Salvador Burgueño. (Foto Pere P.)
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Futhol Juvenil
El possat cap de setmano es

dusputà, en el Comp d'en Maiol,
el partit CF. Sóller - Escolar, amb
resultat final de O - O.

La propera iornada
Tercera Divisió:
FERRERIES - SOLLER
Aloior - Poblense
Son Roca - Liosetense
Constòncia - Porto Cristo
Calo Millor - Cardessar
Ferriolense - P!atges
Manacor - Mallorca At.
Areno! - At. Baleares
Espor!es - Ciutadella
Santo Eulàlia - Portmany
Primera Regional:
Escolar - Artà
Co!!erense - Independent
Soledot - Petra
ClOE - Santa Eugènia
Molinar - Montoura
A/quena - Ferriolense
Ses Salines - S'Arrocó
Manqanitense - Marratxi
PORT DE SOLLER - BARRACAR

fantiles 2 R. G-D

1 RNolr.ar

> to RP Catvu

oense P N Tesa

H 9 2 035  9

II 8 3 026

8 2	 41
	

II

1	 8 0 Š45
	

0

H 7	 333 

H 430 24

H 5 2 443 21

5 ¿ 436 31
H 43 4 ¿2 22

3 2 628 3l 

II 3	 7 12 22

II 2. 3 6 3 30

II 7 3 6 ¿0

2 2 7 7 45

II 0 3 8 3 40
H 0 2 9 8 52

13-O
SoledaoA	 2-

(sup.
'cafort ConseH	5 -

Can astdla La Porc.n,u ' 	2 -9

fQviP 	r rO pj PG pt, p çãt-

Futbol l2Regional 

.BMjamiflS

ros p PO PE PP OF OC

	4 	 .6 
	6 4 	 o

Billar

VINT - ¡ - CINQUÈ
ANIVERSARI

1968 - 1993

1.2



A
Miyasari
Pinya
participara
molt
possiblement
a les
proves
dels
100
metres,
200
metres
i tanques.

Es prepara per
defensar el seu Títol
al Mundial del Japó 

Antoni
Pinya
s'imposà
als 60 mts.

Joan

El velocista veteró solleric Anta-
ni Pinya s'imposà clarament, dis-
sabte passat, el capvespre, a la oroya
de seixanta metres lliures, dins la Cate-
garla Absoluta, fent un temps de
7-2, a pesar del vent en contra, i de
la pluja que caigué durant el desen-
votupament de les curses.

El mundialista solleric, gràcies a
una adequada preparació, dins la
que enguany hi ha incloses sesions
de peses, está aconseguint als seus
41 anys (a punt de fer els 42), millors
marques que l'any passat. Ben prest,

a finals de genero començaments de
febrer, baixarà ja, molt possiblement,
del 6"8.

De totes formes s'espera que els
resultats i les marques comencin a sor-
tir, així com cal, a partir de finals d'abril
o començaments de maig.

Antoni Pinya, finalitzades les pro-
ves manifestó personalment a "Veu
de Sóller" que vists els progressos
d'aquest any, a més de defensa,- el
seu Títol dels 100 metres en el mun-
dial de Miyasari (Japó) que es dis-
putará del 7 al 17 d'octubre, parti-
cipará a la prova dels 200 metres, i
molt possiblement a les tanques.

VIII Torneig "Circulo Sollerense"

Poques partides
aquesta setmana

Joan

La passada setmana només
es disputaren dues partides entre
les dues categories, pel que totes
les restants s'hauran de fer
abans de dia 9 de gener, data
prevista per l'organització per-
qué finalitzi aquesta SEGONA
RONDA de les quatre de que
consta el  Torneig.

Les dues confrontacions
s'han disputat dins la SEGO-
NA CATEGORIA, sentaquests
els resultats:
Tomeu Palou 1 -Joan Coll O
Josep Mafe O -Rafe! Bauzó 1

La classificació actual, a
l'hora de redactar aquestes
línies (dilluns capvespre), dins
la Primera Categoria és la
següent:
AMB DOS PUNTS:
Bartomeu Palou
AMB 1 PUNT:
Joan Marroig
Josep Frontera

Joan Coll
Jaume Morell
Antoni Darder
Rafel Bauzá
AMB O PUNTS:
Miguel Oliver
Martí Ferrer
Nadal Perelló
Antoni Martinez
Josep Mofé
I dins la Segona
Categoria:
AMB1 PUNT:
Antoni Molino
Antoni Colom
Paco Rado
Josep Muntaner
Jaume Mascará
AMB 0'5 PUNTS:
Nicolau Cortés
Héctor Guerrero
AMB O PUNTS:
Jesús-M.
Jaume-A. Aguiló
Miguel Dolz
Joan-M. Navarro
Andreu Canyelles.

SA LLOTJA DE'S PEIX

La Direcció de Sa Llotja des Peix i de Pizzeria Randemar vos
desitja un bon Any Nou per a tots

CENA NOCHEVIEJA 92
COCTEL DE FIN DE AÑO

APERITIVOS Y ENTRETENIMIENTOS
1° CREMA DE LANGOSTA

2° MARISCADA
***

Sorbete de kiwi

3° FILET MIGNON CON SALSA
FERGENE

POSTRES 
MIL HOJAS AL CHOCOLATE
FRIVOLIDADES NAVIDEÑAS

***

Café, licor o coñac
BLANCO BACH

TINTO FRANJA ROJA
CAVA ANNA CODORNIU

Esta cena elaborada por el Cheff de Sa Llotja, Joan Dacal, será
servida en el elegante comedor de Pizzería Randemar para
comodidad de su distinguida clientela, la cual tendrá ocasión de
gozar de Cotillón con música de baile y de las uvas de Fin de
Año.
Reservas Tels. 63 13 49 - 63 29 54 *5114911414

•

.1/4	 Nr

n \

-TI • CENTRO "ALA D'OR" 
CONSULTAS:

TRAUMATOLOGIA
Dr. JUAN LUIS LEON MARTINEZ (Martes).
(Consorcio con Mutuas).
GINECOLOGIA
Dra. MARGARITA ROCH BALLESTER
(Miércoles).
PEDIATRIA
Dra. JUANA he ROMAN PIÑANA (Jueves).
(Jefe servicio Pediatría Hospital Infantil
VIRGEN DE LLUC).
FISIOTERAPIA
Servicio de practicante (Consorcio con Mutuas)

* Horario de llamada para concertar cita de 8 a 15 h. Telf. 63 30 91.
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BASQUET
Per JOTA

alegria i esperances en els dos conjunts, abans de la renyida confrontació.

Puente - Unió de Sóller,
parta de la jornada

Buixó

Després d'una jornada de
descans es reanuda la Lliga
dins totes les categories.

Ala Lliga d'Honor, s'han
de destacar els partits que juga-
ran Amanecer - Santa Marta,
de resultat incert, Puente Unió
de Sóller, amb lleugera avan-
tatge pels sollerics, i Brasilia-
C. P. Sóller, de pronòstic local.

A Primera B Unió de
Sóller té un rival molt difícil a
casa seva. Si els sollerics
juguer concentrats i motivats
poden fer que els dos punts
es quedin a casa.

El Belles Pistes de Sego-
na, no ha de tenir cap mena
de prcblemes per guanyar a
casa saya a Ca'n Gaspar.

A Tercera el Belles Pis-
tes, ha de sumar els dos punts
enfront d'un irregular Bar Tolo,
malgrat es jugui a fora casa.

Les al.lotes del Unió de

Sóller, que juguen a casa
seva, contra el Punta Verde,
han de guanyar, la diferèn-
cia entre els dos equips, és
molt significativa.

Partits més
interessants de
la propera
¡ornada:
Lliga d'Honor:
Amanecer - Santa Marta
Sóller - Brasilia
Puente - Unió de Sóller

Primera-B:
Unió de Sóller - Can Gaspar

Segona C:
Belles Pistes - Can Gaspar
Uetam - Ingeniero II!

Tercera:
Bar Tolo - Belles Pistes

Femenines:
Unió de Sóller - Punta Verde.
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Petanca

MINIS

Partit
entretingut
Mini Masculí 72 -
Mini Femení 17

Diumenge capvespre es
disputó l'ajornada confronta-
ció que s'havia de realitzar el
dia anterior, anuliada degut
a la pluja.

El partit era de carácter
amistós entre els dos equips
minis (femenins i masculins) del
Club Joventut Mariana.

En diversos moments es
veren bones jugades per part
dels dos bàndols i encara que
els masculins s'en dugueren la
victòria amb relativa facilitat
les nines demostrarén un nivell
acceptable i moltes ganes a
l'hora de jugar.

Hem de dir també que el
partit constó de 4 parts de 15
minuts cada una, i que serví
d'entrenament, disfrutant tots
els espectadors que s'acosta-
ren al camp.

r DIVISIO FEMENINA

J. Mariana 43 -
Es Port 41

Fou aquest l'únic partit de
Lliga jugat el passat diumen-
ge.

Confrontació que tingué
més problemes dels prevists,
ja que en principi pareixia tot
molt fácil.

La primera part començà
molt igualada, amb alternati-
ves en el marcador.

Quan semblava que les
al.lotes del Mariana-El Gas
S.A. agafaven avantatge,
l'equip del Port col.locava un
triple i tornava ficar-se en el
partit.

A la primera part el Port
col.locà quatre triples i cap el
Mariana, arribant al descans
amb un 25 a 26 a favor de
les visitants.

A la segona part l'encon-
tre agafà el mateix ritme, amb
alternatives en el marcador,
però al final el Mariana acon-
seguí portar-se els dos punts,
acabant amb un 43 a 41.

El Joventut
Mariana C.B.
desitja un feliç
Any Nou a tots
els jugadors,
socis,
col.laboradors i
simpatitzants.

COLMADO PEÑAS
Comunica als seus clients que els dies 7, 8 i 9
haurà liquidació total en fruites i verdures per
vacacions. Hi aprofita al mateix temps per desitjar
unes Bones Festes i un feliç ANY NOU a tots.

C/. Bauça, n° 2

PETITS ANUNCIS

BANUS antiguitats.
Restauració, compra i
venda de mobles i
d'objectes antics. Carrer
de la Rosa, 3. Telf.

63.28.73 i 63.10.67.

COMPRAM MOBLES
i qualsevol altra cosa rús-
tica o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats Anto-
ni de sa Coma (Jeroni Bis-
bal). Carrer del Vicari Pas-
tor, 8. Telf. 63.08.65 i
63.07.68.

GAS-OIL per a cale-
facció a domicili. Telf. 63
14 62 i 63 03 87.

SE VENDEN futbolín
y billar americano en
buen estado. Telf. 63 12
05.

PORT DE SOLLER,
solar 800 m2., primera
línea, es ven o es cam-
via. Telf. 63 02 98.

ES VEN ordinador
PC1 Olivetti 64 K amb
disc dur de 30 MB i moni-
tor monocrom en bones
condicions, preu interes-

sant. Telf. 63 24 11.

COMPRO olivar con
cacera y porche. Acceso
fácil. Pago al contado.
Telf. 71 25 24.

SE VEN olivar 37.000
m2. als Marroigs, amb
porxo i caceres. Preu a
convenir. Tel. 63 42 71.
Capvespres.

SE VEN casa de pedra
mallorquina a l'Horta,

amb jardí i garatge. Telf.
63 00 44.

GRAN OCASION!
Magnífico apartamento
de superlujo: dos dormi-
torios, dos baños com-
pletos. Directamente sobre
el mar. A estrenar. Y listo
AHORA!! Telf. 63 2851.

VENC Seat Marbella
PM-AZ impecable.
325.000 ptes. Telf. 63 15
98.

VENC aparell de
radio antic, en forma de
capelleta, en perfecte
estat de conservació. Preu:
100.000 ptes. Exposat a
can Toni de sa Coma.
Correr de la Rosa.

SE ALQUILA casa
grande con jardín, 5 habi-
taciones, comedor, sala,
aparcamiento propio y
cocina. Informes: calle
Santa Teresa. Telí. 63 04
98.



A PARTIR DEL SABADO, DIA 2 EI\ERO 93
(abierto también por la tarde)

Liquidación Total
COLECCIONES OTOÑO — INVIERNO

	411111111~111:~1.¿,-;1411,1mt,.- rgxr,

A benefici deis refugiats

Els escoltes organitzaren
una xocolatada

Redocció

Diumenge passat, els
escoltes de l'Agrupació
"Capitel Angelats" organit-
zaren una xocolatada enmig
de la placa Constitució, els
beneficis de la qual seran
destinats a subvenir les neces-
sitats de les famílies de Pex-
lugoslávia que es troben

allotjats a la nostra ciutat.
Les baixes temperatures

que s'enre9istraren al llarg
del dia no impediren que
una bona quantitat de gent
comparegués a Placa a tas-
tar una tassa d'excel.lent
xocolata acompanyada d'un
bocí de coca. La branca de
Pioners i Caravel.les, amb
l'amabilitat i l'alegria que

els caracteritza, s'encarregà
d'atendre la nombrosa con-
currencia.

Un acte més que demos-
tra la sensacional acollida
que la nostra ciutat ha depa-
rat a unes famílies que s'han
vist involuntàriament sepa-
rades del seu país i de la
seva familia a causa de la
guerra.

Es mantén l'amenaça de port esportiu a la badia

El recreixement de
platges i la peatonització
es +aran en dos anys

Responsables municipals encapçalats pel regidor
del Partit Popular Bartomeu Darder, s'entrevistaren
recentment amb els titulars de la Demarcació de Costes
per tal de tractar el tema del recreixement de platges
de la futura peatonització de la platja den Repic i del
Port.
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Darcier ha informat a Veu de
Sóller que en un principi la Demar-
cació de Costes tenia previst fer el
recreixement de platges en vàries
i distintes fases. Ara, les intencions
han canviat i sembla que es duró
a terme en dues anualitats, que
comencarón a finals de l'any 1 993
per acabar a mitjan 1994.

Aquesta solució s'ha adoptat
davant la impossibilitat de comp-
tar amb la dotació económica
necessària per executar un projecte
de tanta envergadura en un sol píes-
supost. Així, idó, la primera part,
amb un cost de 50 milions de pes-
setes anirà inclòs dins l'any 1 993
i, la segona part, de 400 milions,
dins el de l'any 1994. 

Peatonització

E recreixement es duró a terme

tot d'un cop, deixant de banda el
sistema de fases. Per la mateixa
raó, de moment sols es peatonit-
zarà la platja den Repic i desa-
pareix la peatonització de la banda
del Port.

Port esportiu

El fet que no es peatonitzi el
centre de la badia pot fer pensar
que el Govern Central no ha dei-
xat de banda la possibilitat de que
al Port de Sóller es construeixi el
port esportiu redactat per
l'empresa Marina Port de Sóller
S.A., ja que el lloc que s'havia
d'acondicionar per a la peatonit-
zació és el que no s'arreglarà, al
manco en aquesta fase.

Per la seva banda, l'Ajuntament
ha manifestat la seva satisfacció
ja que, malgrat no s'ha conseguit
tot el que es pretenia, ja es té algu-
na cosa segura.


