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guanyaren
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Costums i tradicions 

Les bendides de Fornalutx congregaren
gran quantitat de gent de la comarca

Moltíssims animals de tata mena desfilaren a les benddes. Els animals més ¡oyes despertaren la curiositat i l'interès dels més petits.

Tècnics plantilla
cobraran un terç menys

Redacció

Com a resultat de la reu-
nió mantinguda dimarts
d'aquesta setmana, la Direc-
tiva i la plantilla del C.F.
Sóller arribaren a un acord
per reduir en un 33% les quan-
titats que venien cobrant els
membres de la plantilla i els
tècnics.

[ajunto Directiva ha adop-

tat aquesta mesura per tal
d'evitar situacions d'insolvèn-
cia o hipotecar l'entitat de cara
a pròximes temporades; les
passes seran: augmentar el
volum d'ingressos i retallar les
despeses ordinàries sense
afectar al normal funcionament
de l'entitat ni al resultats espor-
tius.

Donarem més informació
en la próxima edició.

A qualcú li han
mossegat sa mingo

Redacció

Arrel d'una informació
apareguda al Diari Ultima
Hora, ha anat de boca en
boca el fet de que una dona
de la nostra ciutat, havia mos-
segat el penis -sa minga-, a
la seva parella, motiu pel
qual va haver de ser visitat
pel metge que li donó set punts
de sutura.

No fèiem comptes publi-
car aquesta incómode notícia

pero, ens ha arribat una cri-
dada de la parella M.H.G i
LL.0.0 manifestant que esta-
ven assebentats de que eren
acusats de ser la parella en
qüestió, la cual cosa des-
mentéixen i ens demanen que
facem pública la seva més
enérgica repulsa per aquests
comentaris difamadors a la
vegada que ens diuen que es
querellaran contra les perso-
nes o mitjans que els segues-
quin acusant.
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Ovelles sorianes i mallorquines, cabres de tota mida, someres,
rucs, ases, cavalls, porcs, cans de tota raça, moixos, coloms,

gallines, canaris, Iloretons, tortugues, conills de rata, i tota mena
d'animals de pel i de ploma procedents d'arreu de la comarca

es congregaren diumenge passat a Fornalutx a sortida de
missa.

L'objectiu de tal reunió no era altra que la de rebre la
benedicció benéfica i celestial que els alliberarà de tot mal

durant tot l'any.

Parada -exhibició

Els animals havien estat degudament classificats, allotjats i
encorralats a l'aparcament municipal, on pogueren ser visitats

C.F. Sóller

per la gran quantitat de persones que assistiren a la festa
popular, que resultó forca animada.
Oficiò l'acte el rector de la vila,  mossèn Miguel Deyó, que
glossó el significat i l'abast de la festa del sant patró dels
animals. A continuació, els animals desfilaren amb els seus
propietaris i foren obsequiats amb uns estampa i els goigs del
sant patró.
L'acte acabó amb una berenada de coques de verdura i vinet
del país, per compte de l'Ajuntament.

Sortejos

Abans de començar, s'havia sortejat un xot merí donat per "Sa
Nostra" entre els propietaris dels animals encorralats. Per la
seva banda, l'organització rifó un xot berrinxo, un mallorquí i
una porcella entre els participants.



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:
* Les collonades que senti al llarg del dia.

* Que les que Ilegim no queden manco.

* Que n'hi han que arribarien a emprenyar el bou del
Betlem. Sempre "erre que erre" allá mateix.

* Que pels que no ho sabien; segons un setmanari local,
amb tots els meus respectes, en Miguel Nadal també forma
part d'aquesta majoria municipal.

* Que d'aquesta, de la passada i segurament, si els votants
ho volen, de la propera.

* Que evidentment, són ganes de fer feina pel seu poble.
Però....

* Les preocupacions d'en Xim Bardí per construir viven-
des pels "seus" votants.

* L'atac d'en Bernat Cabot acusant-lo de sols voler fer
vivendes pels "seus" votants i no per tots.

* Que amb el que duim de legislatura la qualificació está:
Bernat Cabot 2 punts, altres -regidors s'entén- O punts.

* La magnífica tancada de circulació que va fer la Poli-
cia Local el dia dels focs de Sant Antoni al mig de Placa. Es
podio circular per tot i no hi havien cotxes pel mig.

* Que vius i ungles, perquè, a dins el nostre Ajuntament
les consignes estan clares: "senyors funcionaris -segons quins-
el que óbriga la boca a segons qui per dir-li segons que..."

* Que les ofertes puguin arribar des de l'obertura d'expe-
dients disciplinaris, fins a tallar-los...

* Que com sempre i quasi per tot, és més important tra-
bar un cap de turc per carregar-se'l que donar solucions als
problemes que es denuncien.

* Que no podem fer res, tenen la pella pel mànec. Es
pensen que és així però... Visquem i veurem.

* Que sols quedin prop de 2 anys i mig i Ilavors retrem
comptes o homenatges.

Prevención
de plagas en
los cítricos

MALLORCA CITRICS informa que la
PLAGA DE ACARO ROJO se está generali-
zando a toda la isla, si bien se han inicia-
do los tratamientos oportunos para atajar-
la.

Se recuerda que se trata de una plaga
muy nociva que puede provocar defoliaciones
y pérdida de la calidad en la naranja.

Se aconsejan los tratamientos habitua-
les, aunque si tienen previsto iniciar la reco-
gida en breves fechas, se aseguren de los
plazos de seguridad de los acaricidas, o
bien consulten a nuestro servicio técnico
(te1/206070). Por otra parte se recomien-
da seguir con el tratamiento de la mosca de
la fruta (Ceratitis capitata) con el fin de
evitar la picadura de la mosca, fundamen-
talmente en variedades de recolección tem-
prana.

Se destaca también que se han detecta-
do algunos brotes de mosca blanca, reco-
mendándose que se esté alerta para com-
probar la evolución de dicha plaga.

Tratamientos

Dado el interés que tiene para MALLOR-
CA CITRICS el mejorar las producciones de
nuestros huertos, fundamentalmente en cali-
dad, se proponen una serie de tratamientos
fitoreguladores.

1. Control de la floración:

Tratamiento en variedades cuyo proble-
ma es el exceso de floración (NAVE LATE Y
WASHINTON NAVEL); época adecuada:
finales de noviembre-principios de diciem-
bre.

Productos: Acido giberélico y 2,4-Da dosis
de 10 mg/I y 15 mg/I respect. Este trata-
miento evita a la vez la ca ida prematura del
fruto.

2.- Control de la caida del fruto:

NAVEL-NAVELATE de recolección tem-
prana tratamiento a primeros de diciembre
con 2,4-d a 15 mg/I.
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"Culebrons"
A Na Dolors no li agraden els culebrons de

la tele. Cada dio berena amb "Fa/con Crest",
dina amb "El pájaro espino", fa la migdiada amb
"Abigail", passa l'horabaixa amb "Santa Bár-
bara", sopa amb "Belleza y poder", se colga
amb "Hombre rico, hombre pobre" i somnia amb
"La loba herida". Els dissabtes descansa amb
"Dallas" - en català, això si - i els diumenges no
surt a passejar perquè ha de patir, plorar i sofrir
amb el proper capítol de "Los ricos también llo-
ran", el contingut del qual ja coneix perquè, natu-
ralment, l'ha Ilegit abans al Teleprograma.

Na Dolors treballa de criada a una casa par-
ticular. Cada dio s'aixeca abans de les set del
matí. Es vesteix. Es renta. Berena. S'acomiada
del marit. Surf i es posa a córrer per arribar a la
feina a les set i mitja. Totd'una es posa a treba-
llar. Espolsa. Agrena. Frega. Escura. Fa els llits.
Adesa. Posa la rentadora en marxa s'asseu!

Són les deu i mitja! Ni un minut més, ni un
minut manco. Tatata tataaaa!! Comença Cara
sucia...

Durant una hora, Na Dolors desapareix,
s'esvaeix, Hipa, es col.loca, no hi és...! Llavors
ha de córrer perqué ha d'acabar les feines abans
de comprar el menjar i fer el dinar per als seus.

Peró a Na Dolors no li agraden els culebrons
de la tele...

Elisenda de Brusca

Glosa

Sóller té una
bandera

Toni Coll, en Falet

Fornalutx, poble petit,
es polítics fan poc renou;
per ses Festes tenen bou,
per Sant Antoni animal beneït.

A Sóller ja no hi ha bou,
ni animal beneït.
moltes bregues de partit...
i comprau carn si voleu brou.

Sóller té una bandera
i no la podran canviar;
que amb sos polítics que hi ha,
si no els podeu aguantar
agafau passaport i carretera.

Fa bon discutir i difamar
i tenir esperit de grandesa,
es bona de fer una endemesa
quan es poble ha de pagar.

Antologia Agricultura   

Ca Nostra Veu de Sóller
Es recorda

que l'entrega
d'originals

per a la secció
Dret a veu
finalitza el

dilluns
a les 17 hores

GUARDERIA INFANTIL SOLLER

ES PETITS
Donam les gràcies de tots els que
han participat amb la panera de
Nadal que ha estat sortejada dia 5
de gener sortint el número 372. El
guanyador ha estat el senyor
Gabi del Restaurant Sol i Sombra



Davant l'imcomprensible escalada de violència a
nivell mundial i la continua degradació del Medi
Ambient no ens podem quedar amb les mans
plegades, per això els components del Col.lectiu
Organitzador hem posat de nou en marxa aquesta
histórica Cursa a favor de la Pau i la Natura, que es
faró el diumenge, dia 31, a les 10'30 del matí. VINE
A CORRER AMB NOSALTRES !

Basta ja de carregar-se el nostre patrimoni.

Cursa per la Pau
i la Natura

La importancia de complir els
terminis d'entrega d'originals

Com tots els nostres amics i lectors saben,
el fet de que la nostra publicació surti pun-
tualment cada divendres al carrer, és el fruit
d'un important esforç diari de tots els que con-
formam el grup de col.laboradors. Un esforç
que no és gratificat econòmicament i amb mol-
tes ocasions, ni tan sois agrciit i tingut en coma-
te pels demés.

Però avui no anam a parlar de la feina que
feim, ni de l'esforç que ens suposa fer-la; avui
anam a parlar, i deixar clar d'una vegada per
totes, el fet de la importeincia que suposa que
totes aquelles persones que duen articles d'opi-
nió, o d'altres tipus si cal, per ser publicats a
les nostres planes, coneixin quins són els plaços
màxims d'entrega i el sistema que empram
per publicar-los.

Evidentment, aquesta nota ha de servir per
deixar clar aquest punt per enésima vegada.
El nostre cavall de batalla és per fer comprendre
a la gent, sobretot a aquells que no ho volen
comprendre, que s'han de complir estrictament
els plaços indicats i que, malgrat complir-los,
altres persones tenen articles presentats que
estan en llista d'espera i tenen tant de dret

com els altres a veure'ls publicats. El fet
d'entregar un article d'hora, no vol dir tenir
una seguretat de que sortiró publicat. Per desgra-
cia sols tenim les planes que tenim i no més.
Cada una d'elles está destinada a un tipus
d'articles: opinió, reportatges, agenda, infor-
mació esportiva i general etc. Aquesta diná-
mica no es potvariar perquè és la nostra estruc-
tura, el nostre estil i el que els lectors estan
acostumats a veure.

Doncs explicat això, sabreu que totes aque-
lles Dersones que vulguin dur articles hauran
de cur-los:

** Opinió, glosses, cortes al director i
reportatges: abans del dilluns a les 17 hores.

** Informada Esportiva: abans de dimarts
a les 17 hores, i si és possible abans.

** Informació Local: abans del dimecres
a les 17 hores, i si és possible abans.

Aquesta mesura será estrictament tenguda
en compte a partir d'ara i no podrem deixar
passar ni una sola excepció.

OFERTA DE EMPLEO
ASESORIA DE EMPRESAS SOLICITA
PERSONAL (AMBOS SEXOS) PARA
EMPRESAS SECTOR HOSTELERIA

SOL L ER

CONSULTORS
AVDA. CRISTOBAL COLON 3-1 2 . DER.

TELEFONOS: 633399 - 634120

HORARIO ENTREVISTAS: 900 H. A 1530 H.

SE RUEGA CONFIRMEN HORA POR TELEFONO
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Collectiu Organitzador 

Sabeu qué és un Espai
Natural?

Es un lloc a on la Vida de la
Natura pot desenvolupar-se així
com toca. Malgrat la destruc-
ció i l'especulació aquest lloc
no deixarà mai de ser cap espai
natural, perque tota la Terra
és un Espai Natural tal
com ho som nosaltres
mateixos.

Sí, nosaltres també som
Espais Naturals!!! i ca nostra i
els nostres carrers, els nostres
pobles, les nostres ciutats...

Però els nostres Espais Natu-
rals són tractats moltes vegades
amb violencia, sense cura, amb
discriminació (com als mateixos
essers humans), tot semblant a
com es relacionem entre nasal-
tres molts de pics...

Per aixe, aquesta CURSA

PER A LA PAU 1 LA NATU-
RA dur dins el desig de ser, als
compassos de les nostres pas-
ses, com els bátecs d'un cor,
que a cada pulsació fa
arribar vida nava a tot el
cos, a tata la gent, a tot el
Poble, a tata l'Illa, a TOTA
LA TERRA.

El desig del Comité Orga-
nitzador, que té preparats una
serie d'actes festius abans i al
final d'aquest esdeveniment
esportiu a favor de la Pau i
Natura és el de comptar amb
la vostra participació, amb la
col.laboració de tots, perqué la
nostra Cursa servesqui, a més
de per gaudir i de compartir uns
moments feliços, com a mitjà de
comunicació per portar totes les
nostres inquietuts al darrer racó
de la nostra Ciutat, i si és pos-
sible de la nostra Illa, de la nos-
tra Nació...

FINITA
CURANDERA Y MASAJISTA

—Cura Reuma.
—Dolor de cabeza.
—Nervios.
—Ciátias.
—Dolores musculares.
—Celulitis.

Sóller, c/. Mirto n 2 1, primer piso
(Travesía c/. de la Rosa).
Informes Telf. 79 81 48

o los miércoles en Sóller.

La Nostra Veu



UGT inaugura
nova seu a Palma

El proper dimecres dia 27 la Unió General de Tre-
balladors inauguraró oficialment la nova Casa del
Poble del carrer Arquitecte Gaspar Bennássar de Palma
(vara la Creu Roja).

Aquesta nova seu de la UGT unificará a les seves
dependències tots els serveis d'administració, asses-
soria, etc, que fins ara estaven repartits en altres locals
tals com el del carrer Cecilia Metelo, on s'hi trobaven
totes les federacions.

A la inauguració hi assistirà el líder i secretari gene-
ral del sindicat Nicolás Redondo, qui prèviament
a l'acte protocolari es reunir() en assemblea amb tots
els delegats sindicals de les Balears que siguin pre-
sents al mateix acte.

Hi estan convidats tots els afiliats i simpatitzats.Francesc Pons Méndez recollí el premi en nom de
la seva esposa.

El Banc de Crèdit Balear
reparteix premis

Com a campanya del viatge a Kenia, ordinadors,
1 20 aniversari del Banc de etc.
Crèdit Balear, l'entitatcele-
bra tota una serie de sor-
tetjos mensuals pels clients
que tenen domiciliats els
seus rebuts, nòmines, tar-
getes de crèdit etc, a n'es
Crèdit.

Aquests premis es con-
tinuaran rifant cada mes,
fins al dia del gran sorteig
que tindrà lloc el 1 7de maig
i en el qual es regalaran,
entre a ltrés, cent premis: un
mercedes, un suzuqui, un

En aquesta ocasió la sort
ha vinguta Sóller i d'ella n'ha
estada beneficiada amb un
impressionant Radio Cas-
sette-compactdisc, na LLu-
cia Piza Bestard. Recollí
el premi de mans del direc-
tor de l'entitat Miguel Piña,
el maritde l'agraciada, Eran-
cesc Pons Méndez.

Enhorabona i recordau
que: "manar feines a n'es
Crèdit, té premi".

A;ztzeri - - 17(0 - -
C/. Lluna, 5 - ,tz 63 09 07 - 07100 SÓLLER

PIZZAS PARA LLEVAR

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
¿luna, 7 — Teléfono 630! 32

Sant Joume, 7— Teléfono 63 12 86
FABRICA: Meto, 48- Co'n Tobo/e?- Tel. 63 06 51

Rogad a Dios en caridad por

el alma de

D. Antonio Sina Socias

que falleció en Sóller, el
pasado día 13 de Enero de

1993.

A LA EDAD DE 75 AÑOS

Casa mortuoria: C/. Sa Lluna, 124.

Rogad a Dios en caridad por

el alma de

D. Juan Marroig Pons
(En Joan Piu)

que falleció el pasado día 13
de Enero de 1993

A LA EDAD DE 66 AÑOS

Domicilio en Sóller:
C/. Juan Marqués Arbona. 15

HOTEL
ESPLENDIDO
s'ofereix per a

festins de noces,
comunions i

festes socials.
TOT L'ANY.

• Demanau
projectes i

pressuposts.
Telf. 63 18 50
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Veu del lector

El sorteig del cotxe del carrer de Sa Lluna
Sr. Director:
Li pregaríem insertas al Set-

manari "Veu de Sóller" la carta
oberta que segueix.

L'Associació de Comerciants
del Carrer de la Lluna desitja
aclarir al poble de Sóller els
fets ocorreguts amb motiu del
sorteig del cotxe.

En el seu moment, la nostra
Associació decidí sortejar un
cotxe entre els clients dels
comerços adherits a la nostra
organització. La nostra inten-

ció era que el premi fos un obse-
qui de tota l'Associació i no
d'un comerç en particular.

A cada comerç se li adju-
dicaren gratjtament 30 blocs
de bitllets, en correspondencia
a les quotes que havien pagat
durant el darrer any, perquè
els repartissen entre els seus
clients. Alguns d'ells segellaren
els bitllets amb el seu encuny
o logotipus, i d'altres no, i els
comerços que acabaren els
blocs pogueren obtenir-ne més
paga nt-los .

Les dues farmàcies asso-
ciades també perceberen els
blocs però, poc després, comu-
nicaren la seva intenció de no
repartir cap bitllet, tata vega-
da que la normativa del Col.legi
de Farmacèutics no els ho per-
metia. Malgrat això, l'Asso-
ciació no retira els blocs a les
dues farmàcies perquè el sor-
teig no disposava de bases
legals per així fer-ho, perquè
no s'havien anotat els núme-
ros que s'havien subministrat
a cada comerç, i perquè ente-

níem que els bitllets eren ben
seus.

La sort volgué que el cotxe
tocas a la farmacia del que és
titular el senyor Guillem Alco-
ver que, de seguida que la notí-
cia es sobé, comença a rebre
les critiques de determinades
persones. A la vista de la situa-
ció, el senyor Alcover decidí
voluntàriament retornar el cotxe
que ben legalment Ii corresponia
perquè es tornas sortejar.

L'Associació de Comerciants
lamenta profundament aquest

deplorable incident, les critiques
mal intencionades i els possi-
bles perjudicis i preocupacions
que pot haver causat al senyor
Alcover, i valora en gran esti-
ma la seva magnanimitat i
generositat al tornar el cotxe
que, gràcies a ell, podrá sor-
tejar-se de nou i amb nou bit-
llets el Divendres Sant, dia 9
d'abril, coincidintamb el núme-
ro de l'ONCE.

L'Associació de Comerciants
del Correr de la Lluna



Continuen les obres del col.lector
d'aigües brutes de Fornalutx

P. P.

Dimarts de la setmana
anterior recomençaren les
obres d'instal.lació del
col.lector d'aigües residuals
de Fornalutx. En aquestcas
es tracta de la segona fase
de les obres, que menará
el col.lector des de les
immediacions de la Coo-
perativa fins al camp de fut-
bol.

L'empresa Riusech de
Pollença, que está al front
de les obres, no troba gaire
dificultats a l'hora d'ins-
tal.lar la canonada, perquè
el terreny és fluix i no hi ha
canalitzacions d'aigua ni
d'electricitat. Si de cas,
l'unic problema és la manca
de fonaments dels marges
i cases, que poden provo-
car qualque despreniment.

Les obres consisteixen en
la col.locació d'una tube-
ria de plàstic per a les
aigües residuals i una ultra
de pressió per retornar a
Fornalutx aigua depurada
o aigua potable.

Si continua el bon temps, les obres no es perllongaran més
enllà dels dos mesos.

08111/111
500 KG tatel A

EcatIGIGA

OPOSICIONES
C.A.S.B.,

Ayuntamientos,
Justicia, Correos.

Preparaciones
Telf. 63 37 21

WIED
jJ

Ir 633456

•••••
lett eatzlee.

Vos ofereix un gran assortit amb:
esportives, botes de muntanya, pantuflas, sabates

C/. Sa Lluna, ng 74 -	 Tel. 63 28 74

REBAIXES

JOTUL
de Noruega

XEMENE1ES 1 ESTUFES
SÓLLER • Tel. 63 0753

Rvdo. M. Rosselló, 19

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.
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Obres públiques Per alinear la línia fèrria      

La companyia del
Ferrocarril adquireix
una moderna
máquina batedora

Redacció

La máquina batedora que
la companyia del Ferroca-
rril de Sóller ha adquirit
recentment per un valor apro-
ximat de 25 milions de pes-
setes, arribó a Ciutat la set-
mana anterior.

L'aparell, una moderna
batedora hidráulica de
patent austríaca, tendró com
a obLectiu l'alineació de les
vies fèrries per tal d'amino-
rar, tant com sia possible, el
balanceig que sofreix el com-
boi al llarg del seu recorre-
g ut.

Procés Ilarg

Està previst que les obres
es perllonguin al llarg de tres
o quatre anys, i consistiran en
aixecar les travesses i les vies
i col.locar-hi pedres picona-
des. La màquina realitza
aquesta funció sense haver
d'interrompre el servei i amb
la intervenció de dos homes:

un que maneja la màquina i
l'altre que comprova la per-
fecte alineació de les vies.

Tren i tramvia

En aquests moments, la
companyia disposa de mate-
rial acumulat suficient per
reparar les vies del tren i del
tramvia, excepte el tram
comprès entre el Pujol den
Banya i l'estació de Sóller. En
conseqüència, els treballs s'ini-
ciaran a la banda de Ciutat
i continuaran fins a totalitzar
la remodelació del recorregut.

El director Rafel Sierra
ha explicat a Veu de Sóller
que l'acció de la màquina no
eliminará totalment el balan-
ceig del tren, "percute l'amor-
tiguació és del sistema antic,
a base de ballestes, la vio és
molt estreta i els vagons esces-
sivament amples. Allò que
s'aconseguirà será, sobretot,
reduir el nombre d'avaries pro-
duïdes per ruptura de les
ballestes".

t,441
EL P. JOSEP NICOLAU BAUZÁ

M.SS.CC.

Ha mort en la pau del Crist el
passat dia 16 de gener.

La comunitat de Missioners del
SS. Cors, tot agraint-vos una
pregària, vos comunica que

l'Eucaristia de les 19 hs. del proper
diumenge dia 24, a l'església del

Convent, será en sufragi de
l'ànima del qui per tants d'anys va
estar al servei de l'educació de la

joventut de Sóller.



Hamo
vació
MODA

Oferim tota la roba d'hivern
que ens queda a preus de s a uni
11 •• - 91 - co

Tendrem tancat des del dia 8 fins al dio 28 de febrer.

Correr de so Rosca, 7

mpte.

Partit Popular
A TOTS ELS AFILIATS DEL

PARTIT QUE VULGUIN
ASSISTIR AL SOPAR QUE

ES CELEBRARÁ A
L'HOSTAL ES PORT, EL
PROXIM 12 DE FEBRER,

AMB COMPANYA DEL MOLT
HONORABLE PRESIDENT
DON GABRIEL CAÑ ELLAS
FONS, RETIRIN ES TICKES
ABANS DEL 26 DE GENER

DE 1993.

INFORMACION: JUNTA EJECUTIVA
PLACES LIMITADES.

LA JUNTA.

L'Ajuntament cerca arribar a un
acord amb l'ex recaptador Municipal

J.C.

La Batlesa va donar comp-
te, a instàncies del PSM, de
les passes que s'estaven fent
a rel de l'actual situació de
l'asumpte de l'ex recaptador
Municipal Jaume Fullana que
li va esser rescindit el contracte,
per malaria absoluta dels mem-
bres de la Corporació.

Jaume Fullana interposà un

contenciós, que va guanyar, i
ara, haurà d'esser o be rein-
corporat de bell nou com a
recaptador o indemnitzat per
l'Ajuntament.

El fet de que Jaume Fulla-
na hagi guanyat el contenciós,
fa que ara demani una gran
quantitat millonaria de pesse-
tes com a indemnització,
doblers que, és de suposar,
que l'Ajuntament, al manco de

moment, no podrá pagar.
Per aquest motiu i per tal

d'arribar a un acord, Isabel
Alcover s'ha entrevistat recent-
ment amb Jaume Fullana i el
seu misser i han arribat a
l'acord de que el destituit
recaptador escriurá una pro-
posta a l'Ajuntament i aquets
l'estudiarán. La Batlesa
que els contactes havien estat
bons i normals.

Església

Col.laboració a l'aixecament
de l'Església de l'Est

La festa de sant Antoni
al Casal de Cultura

Redacció

Amb una nombrosa assistèn-
cia es celebre: dimarts al Casal
de Cultura la festa de sant Anto-
ni, patró de la casa. Es llegí el
panegíric segons sant Atana-
si i després mossèn 1.1orenc
Uadó obrí un col.loqui sobre

la fe. A la capella, adornada
amb senzillesa i bon gust, es
cantaren els goigs de sant
Antoni.

La festa profana, a base de
coca, dolços i moscatell, fou
amenitzada amb les gloses de
Pere Magraner "Coc"
al.lusives a la celebració, acom-

panyat de la ximbomba. Fou
especialmentcelebrada la que
dedica a Auno Colom, pre-
sent a la festa:

"Han posat en el diari
que a n'Aina han indultat;
per lo vist el secretari
no vol perdre l'amistat".

6	 Veu local
	

Veu de Sóller / 22 de gener del 1993

Sanitat 

Sóller encara no té
Centre de Salut 

Cultura 

S'intenta reorganitzar la
Secció Filatélica de Sóller     

J.C.

Malgratdins el mes de desem-
bre s'ens hagués informat amb
tota seguretat que el dia 1 de gener
de 1993, el Centre Sanitari pas-
saria a dependre de l'Insalud i
per tant, passaria a ser Centre de
Salut, això no ha estat així i enca-
ra existéixen tota una sèrie de punts
obscurs dins aquesta qüestió.

Al passat plenari, el P.S.O.E.
es va interessar pel tema ¡en defi-
nitiva, l'única cosa que está clara
és que no hi ha res dar.

BSernatCabotva informar que
l'Insalud ja té la plantilla d'ATS
que ha d enviar i que les despe-
ses d'enguany, aniran totes a
càrrec de l'organisme del

Govern Central, responsable
de Sanitat.

El proper dia 25 de gener,
vendra un técnic de la Conselle-
ria per tal de clarificar tots els
punts dubtosos.

El PSOE va dir que l'Ajunta-
ment no havia informat a L'Insa-
lud des de feia mig any, la qual
cosa va rebatre L'Independent Bar-
tomeu Colom, dient que s'havien
mantingut contactes, tant amb la
Conselleria com amb L'Insalud.

Pel que fa al personal que tre-
balla a la Unitat Sanitària, i que
actualmentdepén de l'Ajuntament,
Bernat Cabot va anunciar que,
quasi amb tata seguretat, que-
darien com a contractats de L'Insa-
lud.

Redacció

Una de les moltes manifes-
tacions de l'interès dels sollerics
per la cultura ha estat l'existèn-
cia, durant molts d'anys, d'una
Secció Filatélica; associació
dedicada a la col.lecció i inter-
canvi de segells de correus. Des
de fa deu anys, aquesta asso-
ciació abans florent a Sóller,
començà a declinar i, com a resul-
tat d'això, ha viscut lánguida-

Pau Cazeneuve, delegat a
Catalunya d'Ajuda a l'Església
Necessitada, explica les sayas

activitats.

ment els darrers anys, sense altra
activitat que la simple distribu-
ció dels segells de nova emis-
sió.

Un grup d'aficionats a la filaté-
lia intenta ara reorganitzar aque-
lla Secció Filatélica, i ha con-
vocat per dimarts, dia 26, una
assemblea general, de la que
haurà de sortir elegida una Junta
Directiva encarregada de d ina-
m itzar l'associació. L'assemblea
es celebrará al Círculo Sollerense

G.M.

El delegat a Catalunya de
l'organització Ajuda a l'Esglé-
sia Necessitada, Pau Caze-
neuve, informó la passada set-
mana de la seva activitat mit-
¡ançant una conferéncia i la inter-
venció a diferents misses del cap
de setmana.

Fundada l'any 1946 a Bèl-
gica, Ajuda a l'Església
Necessitada té ¡a 600.000
benefactors al món i té com a
objectiu la col.laboració econó-
mica amb aquelles esglésies
que es troben mancades de ser-
veis de tipus pastarais.

a les 21 hores.

Naves emissions
En acabar l'assemblea, es

procedirà a l'entrega dels segells
i d'altres emissions d'Espanya
posades en circulació entre els
mesos d'abril a desembre del
1992: Expo de Sevilla, Desco-
briment d'América, Dia mundial
del Medi Ambient, Països Olím-
pics, Paralimpiada, Madrid ciu-
tat cultural i Nadal.

Per això centra la seva acti-
vitat a l'Europa de l'Est i Sud-
América.

Les fites plantejades per
aquest any son la compra de Ili-
bres pera la realització de cate-
quesi i per als seminaristes, la
potenciació de la presència de
l'Església als mitjans de comu-
nicació i la compra d'alguns cot-
xes-capella que fan arribar
l'Evangeli a Ilocs on no existei-
xen temples ni preveres.

Les recaptacions de les cele-
bracions del cap de setmana,
117.000 pessetes, es destina-
ran a aquest organisme inter-
nacional.



En Bartomeu "Corneta" rebé
els apludiments de les

moltíssimes persones presents
a l'acte.

obtengui els resultats que tots desit-
jam.

Durant tata la nit del dissab-
te, el foc i les flames purificaren
l'ambient i serviren per escalfar
les nombroses persones de totes

les edats que visitaren els fogue-
rons de sant Antoni.

La temperatura tumbé acom-
panyà i el pa amb oh, sobras-

soda, xulla o sardines alegraren
els estómacs.

Un any més, la tradició s'ha
mantingut.

Sant Antoni: focs i flames iota la nit

Improbable que els molls es cedeixin

Sóller demana el retorn de les
instal.lacions militars del Port

Tot i el desig que té el poble de Sóller i el seu consistori que la Marina
retorni a l'Ajuntament o als seus antics propietaris aquells terrenys i
instal.lacions requisats, comprats o expropiats per a la ubicació de
l'Estació Naval al Port, mai fins la setmana passada s'havia formulat una
petició oficial de retorn. Va ser el dijous passat, en sessió plenària, quan
el poble de Sóller ho va demanar per primera vegada. Tot i això, les
expectatives no semblen favorables segons apunten els contactes
mantinguts fins ara amb les autoritats militars.

G.M.

El consistori de Sóller
acordó la setmana passada
sol.licitar de manera gené-
rica el retorn o utilització con-
junta de les instal.lacions
militars del Port, especialment
aquelles que eren de pro-
pietat municipal, davant la
necessitat de més espai públic
en aquella zona.

L'Ajuntament basa la seva
proposta en la necessitat
d'aparcaments de vehicles a
la zona marítima, en la poca
quantitat de llocs d'amarra-
ments existents en compa-
ració amb la demanda i en
la infrautilització comprova-
da de les instal.lacions mili-
tars per part de la Marina.

Nomenclatura
incorrecta

El regidor socialista, Xim
Alcover, va oposar-se que
l'Ajuntament sol.licitós la
reversió de terrenys i ins-
tal.lacions ja que aquest
terme és incorrecte per la
intencionalitat de la petició,
motiu pel qual s'acorda cer-
car el terme jurídic més ade-

quat per designar l'interès
municipal.

Seguidament el portaveu
del PSOE, Ramon Socias,
criticó la passivitat de l'equip
governant en aquelles deci-
sions adoptades arran de
propostes de l'oposició
davant les reticències a can-
viar del text aprovat la parau-
la reversió. Socias explicó
que l'Ajuntamenttampoc no
ha duit endavant temes com
la ITV de motos a Sóller, la
priorització de la construc-
ció del segon hospital a
Palma i no a Inca o les cele-
bracions de Juntes de Por-
taveus prèvies a les sessions
plenáries.

Viatge a Madrid

Igualment Socias denun-
ció la batlessa Isabel Alco-
ver per no haver-se interessat
en els resultats de la seva
visita realitzada particular-
ment a Madrid per entre-
vistar-se amb representants
del Ministeri de Defensa i
comprovar les possibilitats
reals de retorn dels molls del
Port.

Isabel Alcover explicó
que ella totd'una ho hauria
explicat a tothom i que si no
es va interessar era perquè
suposd que les gestions no
havien estat fructuoses i no
volia comprometre'l.

Ramon Socias relató des-
prés la seva entrevista amb
el Director d'Infraestructures
del Ministeri de Defensa,
Guillermo Llamas, a
Madrid. Tot i estar en situa-
ció de base dormida, infra u-
tilitzada, la conservació de
l'Estació Naval del Port de
Sóller és exigida per orga-
nismes supranacionals com
l'OTAN i la UEO. Per aquest
motiu, segons les impres-
sions de Socias, sembla difí-
cil la utilizació conjunta o
retorn d'instal.lacions com
molls o edificis. Són possi-
bles, tot i això, les cessions
de l'antic polvorí, el camp
d'esports o el taller mecemic
si l'Ajuntament justifica una
necessitat imperant.

Quant a la possibilitat de
la utilització dels molls per
part de Trasmediterra-
nea, el Ministeri sembla
obert a propostes.

HOTEL
DE/X LA RESIDENCIA>X<

PRECISA

RECEPCIONISTA
CONSERJE DE NOCHE

IMPRESCINDIBLE: INGLES;
CONOCIMIENTOS DE ALEMAN

TEMPORADA BAJA: 2 DIAS POR SEMANA
TEMPORADA ALTA: JORNADA
COMPLETA

ABIERTO TODO EL AÑO, TELF. 63 90 11
DEIA

Partido Popular
A TODOS LOS AFILIADOS

DEL PARTIDO QUE
DESEEN ASISTIR A LA

CENA A CELEBRAR EN EL
HOSTAL ES PORT, EL

PROXIMO 13 DE FEBRERO,
EN COMPAÑIA DEL MUY

HONORABLE PRESIDENTE
DON GABRIEL CAÑ ELLAS

FONS, RETIREN SUS
TICKETS ANTES DEL 26 DE

ENERO DE 1993.

INFORMACION: JUNTA EJECUTIVA
PLAZAS LIMITADAS

LA JUNTA.
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Agricultura 

Bartomeu Escales
"Cometa",
nomenat
Ramader Major
de Fornalutx

P.P.

Abans de començar les ben4
des de sant Antoni el regidor de
Fornalutx Joan Alberto imposà
una banda i el bode Jordi Arbo-
no entregó una placa a Barto-
meu Escales "Cometa". En
Bartomeu Escales, l'amo de
la finca d'Es Mas de Forna-
lutx, s'acaba de jubilan, per aquest
motiu, l'organització decidí nome-
nar-lo Ramader Major de la vila.

En Corneta agraí la distinció i
féu vots perquè la professió rama-
dera es mantengui i l'agricultura



 

ASASNOVAS
FRICORIFICOSIe.a. 

Comunica a sus clientes y público en general el
traslado de su taller a la calle Cetre n9 11 con el

n9 de teléfono 63 42 44 a partir del mes de enero.
Carrer de Sa Mar, 153 - 07100 SOLLER. Teléfono 63 07 71

MIMBRERIA C/. Sa Lluna, 52
Telf. 63 20 77

07100 SOLLER
(Mallorca)

, 11,7, 711:9y 	k

C=WRIII~
MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

REBAIXES
en MIMBRE - BAMBU - JUNCO

RATTAN - MEDULA

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

TEL. (971)630168
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)

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

MFRCERIA
LLANES I GENERES DE PUNT

Vos ofereix:
Les seves rebaixes i l'oportunitat de comprar

tres jerseis pel preu de dos. Vos esperam!
C/. Bon Any rr9- 6
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A l'igual que el grup Deixalles de Ciutat, a la nostra Vall també s'ha
organitzat un grup de gent que vol dir i fer la seva cap aquesta gent que no té
prous mitjans per a viure amb els mínins dignes que tota persona té, per dret i
per llei, que poder disfrutar. Aquesta digna iniciativa va partir des de
l'església però té la intenció de fer-la extensiva a altres institucions laiques i
d'aquesta manera compartir un protagonisme del qual tots en som
responsables. Tal volta la gran tasca del grup deixalles Sóller és que vol
reconvertir l'associació en FUNDACIO i d'aquesta manera fer més operativa
l'acció social. A finals de Febrer i si tot va bé hi haurà la presentació oficial
del grup i d'aquesta manera donaran testimoni del que vol ser la seva
presència al poble.

d'altres suports econòmics,
hi ha d'haver el de la reco-
Inda d'aquelles deixalles que
la societat té previst poder
reconvertir, a saber, papers,
cartrons, vidres, etc..

La FUNDACIO
Deixalles

Segons les pròpies parau-
les den Miguel Puigros i
n'Andreu Miró, la yerta-
dera intenció de l'associa-
ció és reconvertir-la en FUN-
DACIO, la qual cosa vol dir
que és del tot necessari que
hi hagi uns PATRONS que
donin l'imprescindible suport
econòmic per a constituir-se

contactes amb altres entitat
on totes juntes i una quoti
de trenta mil pessetes mer
suals farien possible
FUNDACIO que lluitaria d
valent en pro dels menys afc
vorits, a saber, els qui tene
un atur permanent, els jove
que no troben feina, gentqu
no troba un lloc a la SOCiE

tat per problemàtiques diva
ses (droga, alcohol, delir
qüéncia). A tot això hi her
d'afegir que hi ha intense
gestions amb el departc
ment de Serveis Socials
Consell Insular i una activ
participació de l'assister
social de Sóller en Noft
Bisbal.

Feines per fer

Segons les declarador,
den Miguel i n'Andreu el ver
tall d'actuacions del grup  é
prou ric com per donar fein
a tothom. De totes manere
les bones feines sols es fa
en bones eines i organitzc

per poder funcionar amb
tota serietat de cara al públic.
Tot això que sols pareixen
entrebancs formals és un
problema real, doncs la gent
marginada ha de tenir un
seguiment a diari i sense
demora.

Alhora hi ha una tasca
urgent per dur a bon port i
és la de parlar amb l'Ajun-
tament per organitzar una
recollida seleccionada dels
fems. Això no restaria feina
als fematers sinó tot el con-
trari, la recollida nocturna
seria la mateixa a diferen-
cia que moltes coses que ara
mateix es troben ja no hi
serien, com es ara tota clas-
se de papers, electro-
domèstics, mobles petits i
grossos, roba, etc...

Això es podria solucionar
informant a la gentdels llocs
on es podrien durtotaquests
xirmes o cridant a l'oficina
de Deixalles per passar a
recollir-los.

CEE
és del 40 %, sobre uni
pressupost de quatre

li ons de pessetes

nclirve	 la 

deixarem d'actuar. Presen-
tarem tot el que faci falta per
omplir i complir tots els requi-
sits que la Ilei demana per
ten ir dret a la subvenció. Cer-
car donacions, subhastes o
demanar un préstec són pos-
sibilitats reals per aconseguir
la resta de doblers fins arri-
bar als quatre milions."

No estan polititzats

El que va quedar molt clar,
després de parlar amb en
Miguel i n'Andreu, és que a
l'associació NO es fa polí-
tica. Dins el grup hi ha tota
classe de parers però mai

polítiques o pensar política-
ment quines han de ser les
solucions. El que si podrien
fer els polítics és prevenir o
prendre mesures per no arri-
bar a la problemática que
dóna la marginació."

Solidaritat

Les declaracions foren
molt esperançadores. "A
Sóller hi ha solidaritat amb
els menys afavorits. Prova

d'això és el fort recolzament
que hi ha amb els Bosnians
i amb la mateixa mesura
també dóna una forta ajuda
pels sollerics que no tenen
solvència de cap tipus. De
totes maneres falta una
presència més activa de les
institucions. Les ajudes indi-
viduals són molt valuoses,
però els diners públics hau-
rien de fer més per totes
aquestes persones que també
són ciutadans."

poder millorar la des gràcia
a la qual estan abocats. No
hi ha temps a fer diferències

Andreu Miró i Miguel Puigrós, dos  deis prom del projecte:

Andreu Miró i Miguel Puigrós són part activa dins aquest gran equip de gent que treballa
desinteressadament pel menys afavorits.

S.M.

Fa uns dies fou notícia que
el grup Deixalles de Sóller
havia aconseguit, del pro-
jecteLEADER, el suport que
aquest programa dóna a les
zones deprimides de la comu-
nitat europea, a la qual hi
ha la nostra Serra de Tra-
muntana. Això vol dir que el
nostre poble ha tingut accés
al quaranta per cent d'un pro-
jecte presentat per un grup
de sollerics que tenen una
forta preocupació per la
situació marginal que certes

persones i famílies pateixen
de valent al notre poble.

El grup Deixalles i
l'ecologia

Deixalles va néixer al cau
de la parròquia amb un
col.lectiu de gent que volia
insertar aquelles persones
que, per causes diverses, no
tenia un lloc dins la socie-
tat.

Per recolzar económica-
ment aquesta tasca hi havia
diversos fronts a tenir en

compte, entre d'altres, una
lloable actitud ecológica que
preveu poder treure uns
doblers de totes aquelles
coses que la societat, en
general, tira al fems. Es a
dir, per poder financiar el
grup Deixalles, entre

com empresa operativa a tots
els afectes. S'ha demanat una
participació activa a l'Ajun-
tament de Sóller amb el qual
hi ha bons contactes i comu-
nicació. Alhora es van cer-
cant altres patrons com són
ara l'Ajuntament de Deià
Fornalutx. També es tenen

ció. Es important aconsE
guir crear la FUNDACIO
això corre pressa a efecte
de tenir la subvenció. No e
podrá tenir accés als diner
si abans no s'ha presenta
un pressupost adient a le
necessitats reals del poble
Es a dir, el grup Deixalle
voldria tenir el tema de k
FUNDACIO ja resolt
d'aquesta manera poder-SE
organitzar com una empre
sa. Un local, i el persona
adient-amb un sou-, vehicles
eines per fer feina i tenir to
el necessari per donar un ser
vei adequat és el més urgen

La subvenció europea

La subvenció és del qua-
ranta per cent però el pro-
jecte ha de ser de quatre
milions de pessetes. Es a dir,
el grup Deixalles ha de pre-
sentar papers abastaments
per demostrar que tenen ben
desenvolupat el pressupost
que demanen les autoritats
europees. Tot això "ens ha
agatat una mica a contra-
peu. Tots hem quedat una
mica boca badats davant la
noticia de que haviem acon-
seguit aquest doblers tan
necessaris, però no per això

s'ha barrejat la feina amb
el que la gent pugui pensar.
"Aquí sols es pot venir a fer
feina la resta está fora de
liad. Als marginats no se'ls
ha de tractor de forma pater-
nalista sinó que s'ha de fer
una feina dura i madura per

Els cartrons, papers, botelles i moltes altres coses que ens fan nosa es poden convertir en doblers que

poden ajudar als marginats.

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87



Una mostra d'unes calçoneres
Patró realitzat per Catalina Trias

Les calçoneres
Aires Sollerics

Forma: Meno de calçons
interiors fins el genolls, adap-
tats a la persona.

Color: Blanc, cru.
Teixit: Cambrai, drap,

drap de casa, drap de com-
pra.

Persones: Dones.
Origen:Aparéixen docu-

mentats al s.XIX; és la peca
que cobria la part interior de
cintura en avall, de forma
ampla fins davall el genoll on
es fermen amb unes vetes, i
tumbé amb vetes a la cintura.

La seva ornamentació con-
sisteix en rondes i puntes
variades. Tenim constàn-
cia que les primeres calçoneres
daten del s.XVIII, encara que
estiguin documentades al XIX.
Tipus de cakoneres

Hi han dos tipus de calço-
neres: obertes desde davant

fins al darrera, aquesta pecu-
liar forma tenia els seus fona-
ments en les necessitats fisiolò-
giques; més endavant ja a
finals del s.XVIII i comença-
ment del XIX, l'estructura és
la mateixa, però aparéixen
sensiblement reformades, ara
són closes tant davant com
darrera. Degut a la investi-
gació que du'im a terme, hem
trobat unes calconeres que per
la seva estructura són moda
de transició al XIX, de llista
de cotó; no són blanques com
les que estam acostumats a
veure sinó de color.

Aquesta era, la que ara
en deim roba interior feme-
nina, és per aixà que si ens
vestim del XVIII hem de res-
pectac aquesta peca tan impor-
tant per a la dona d'aquella
época.

Recordau: vetes si, elástics
no.
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Indumentària mallorquina
del segle XVIII L'estació Naval, 1 part

Ramon Socias Puig 

Una vegada passats
aquests darrers dies de pau i
felicitat que sempre signifiquen
les festes nadalenques, vull
tornar a començar les foirtes
que ja haviern'do(wit pi -
rades l'any ptnitirVP s
tasques que amb més estima
vaig agafar quan vaig entrar
a l'Ajuntament, va ser la de
fer tot el possible per recuperar
pel poble de Sóller els
terrenys que ocupa
l'estacio naval.

Aprofitant els contactes
que podíem fer amb el

Govern Central, vórem
aconseguir per primera
vegada que es desplacen des
de Madrid, el Director gene-
ral d'Infraestructures del Minis-
teri de defensa, Sr. D. Gui-
llermo Llamas. En aquella
visita es varen establir una sèrie
de punts sobre els quals
començar les negociacions,
unes negociacions que ja es
preveien llargues, compli-
cades i difícils. Havíem de
tenir en compte que, després
de 50 anys de presència mili-
tar al Port, no seria cosa
d'arribar i arreglar-ho tot en
cinc minuts.

Per tot això, vàrem
començar un dossier i uns plà-
nols perquè les autoritats de
defensa poguessin anar fent
els estudis pertinents sobre les
necessitats reals de la Defen-
sa Nacional i les aspiracions
nostres, plantetjades de forma
documentada i justificada.

Aturada de les gestions

De totes formes, la moció
de censura pel Grup Inde-
pendent i del PP-UM va sig-
nificar una atinada en aques-
tes gestions, la qual cosa, en

aquestes altures suposà anar
reduint les expectatives del nos-
tre poble, ¡a que hem de ten ir
present que hi ha molts d'altres
interessos al voltant de la
Base.

Veient com estuvo la situa.
ció, 1 després de que l'actuat
equip de Govern no estimas
precisa la nostra col.labo-
rodó que vàrem oferir ja el
dia de la moció de censura,
sol.liciteirem al Director Gene-
ral d'Infraestructures del Minis-
teri de defensa, Sr.11amas, la
possibilitat d'entrevistar-nos a
Madrid per tal de continuar
les negociacions comença-
des el passat mes de febrer
amb l'objectiu de que tot el
que s'havia avancat no es per-
dés.

Les gestions varen ser posi-
tives, i vaig comunicar a la
Sra. Batlessa la bona dispo-
sició del Ministeri per conti-
nuar les conversacions. Aquí,
i a més per iniciativa perso-
nal meya, va acabar tot l'inte-
rés pres per part de l'actual
majoria de Goven Municipal.
Fins i tot, una vegada arribat
de Madrid vaig tenir la pacién-
cia i l'educació política d'espe-
rar la trucada telefónica de
la batlessa abans de donar
la informació a la prem-
sa; després d'un mes, crec
que ja es demostra quin és el
vertader interés de la Baties-
so i del seu "equip", (ja que
tampoc cap altre dels mem-
bres de la majoria s'ha mos-
trat interessat per conèixer els
resultats).

Hem podrá dir que, tal
volta, jo hauria d'haver anat
a informar-la personalment,
però quan fas una feina pel
teu compte, sense gens d'inte-
rés o suport de la majoria
governant, la veritat és que
no fan ganes de col.laborar
ambells. Malgrat això, no vull
de cap manera que per la seva

desídia e ineptitud es perdin
les possibilitats poques i míni-
mes, però reals, que té el poble
de Sóller d'anar recuperant
les instal.lacions que la Mari-
na no utilitza. Per això vàrem
fer les gestions i volem estar
al capdavant de cioxisevol ini-
ciativa tendent o la recupe-
ració de les instal.locions, ja
sigui des de l'oposició (com
ara), o a les tasques de govern,
(com fins fa set mesos).

Negociacions en
l'actualitat

Aprofitant aquests dos arti-
cles, (la setmana qui ve hi
haurà la continuació), vull
aclarir com es troben les nego-
ciacions a l'actualitat; i ho vull
fer perqué molta gent m'ha
aturat pel carrer demanant i
interessant-se pel resultat del
viatge a Madrid, (la qual cosa
fa més evident el menyspreu
de la Majoria).

No vull ser massa optimista
perquè no és bó i perqué no
s'acostaria a la realitat actual.
Per desgràcia una cosa són
les intencions i una altra
les possibilitats. Avui per
avui, és molt difícil que la Mari-
na de Guerra pugui tornar els
molls de la base al poble de
Sóller, però aquesta dificultat
que ve imposada per la per-
tinença a altres estructures de
defensa internacional no han
de fer que ens conformem, tot
al contrari; ha de servir per
donar-nos el coratge necessari
per continuar lluitant pel que
consideram millor pel poble
de Sóller.

La setmana que ve conti-
nuará...

Portaveu del grup Municipal
Socialista-PSOE a

l'Ajuntament de Sóller.
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Ala confrontació de máxima riva-
litat de la setmana (Molino-Rodo)
s'imposà el veterà escaquista Anto-
ni Molino, que porta ¡a en el seu
haver tres victòries absolutes (1985
- 1990 i 1991) en aquest prestigiós
Torneig.

Antoni, es consolida així, de
nou, com un deis clars favorits al triomf
final, amb la possibilitat de rompre
l'empat de victòries amb el sempre
combatiu Jesús-M. Abellá.

Els resultats de la TERCERA
RONDA han estat els següents:
Primera Categoria:
A. Molino 1 - P. Rodo O
A. Colom 1 -J. Mascará O
J. Montaner O -J. Aguiló 1
J. Abellá 1 - N. Cortés O
H. Guerrero 1 - M. Dolz O
J. Navarro 1 (Lliure).
Segona Categoria:
A. Darder 1-J. Marroig O
M. Ferrer 1 - B. Palou O
J. Coll O -J. Frontera 1

J. Morell 1 - R. Bauzó O
A. Martinez O- M. Oliver 1
N. Perelló NP -J. Mafe NP

quedant així la CLASSIFICACIO
MOMENTANIA:
Primera Categoria:
A. Molino 3
A. Colom 3
J. Abellá 2
J. Aguiló 2
F. Rada 2
H. Guerrero 1'5

J. Montaner 1
J. Navarro 1
J. Mascará 1
M. Dolz O
N. Cortés (eliminat)
Segona Categoria:
A9rder 3
M. Oliver 2
M. Ferrer 2
J. Marroig 2
J. Frontera 2
B. Palou 2

J. Morell 2
R. Bauza 1
J. Coll	 1
N. Perelló O
A. Martinez O
J. Mafe O

sent aquestes les PARTIDES PRE-
VISTES per a la QUARTA RONDA,
que finalitzarà aquest dissabte, dia
vint-i-tres:
Primera Categoria:
A. Colom - A. Molino
P. Rada -J.M. Abellá
J.A. Aguiló - H. Guerrero
J. Montaner -J.M. Navarro
J. Mascaró - M. Dolz
Segona

 - J. Morell
na Categoria:

J. Marroig - M. Fuster
M. Oliver - B. Palou
R. Bauzó -J. Frontera
J. Col/-l. Mafe
A. Martinez - N. Perelló
Pronòstics

Dins la Primera Categoria Anto-
ni Molino és el clar triumfador si pot
derrotar a n'en Toni Colom, que com
és lògic el donará tot, per poder ins-
criure el seu nom en el quadre de
guanyadors.

• 	Cas de que en Buvi perdés podria
quedar empatat amb n'Abellá o
amb en Rodo -segons el resultat
d'aquesta partida- tent-se el desem-
pat (com està preceptuat en els Reg la-
ments) pel Sistema Buchholz.

Dins la Segona Categoria la con-
frontació Antoni Darder - Jaume
Morell pot ser d'infart, ja que de no
guanyar el favorit Darder, es podria
produir un quàdruple empat.

Escacs

VIII Torneig "Circulo
Sollerense"

Molino
s'imposà
a Rodo

Joan

Antoni, dar favorit al triomf final, dins la Primera Categoria.

VI

COL.LABOREN: 
Ajuntament de Sóller,
A.P.A. Sant Vicenç de
Paül, Merceria "Sa Lluna",
"Sa Font des Teix".

ORGANITZEN: 
Aires Sollerics, Amics de la Terra,
Assemblea Verda, Caliu, Col.lectiu per la
Pau i la Novioléncia, Coordinadora de
Joves Cristians, Escoltes, Esplai, J.O.C.,
M.I.J.A.C., Justicia i Pau, Veu de Sóller
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Dissabte es disputó la tercera prova del Campionat de Mallorca 

Pere-Ant. Alemany segon classificat

Joan

Dissabte passat es dispute] a Son Porro
(Ciutat), la tercera prova del Campionat de
Mallorca d'eléctrics, amb una participa-
ció de 17 vehicles, entre ells el del solleric
Pere-Antoni Alemany.

A les proves classificatóries el "nostre
col.lega" aconseguí el tercer millar
temps.

A les finals, que aquest any es disputen
amb dues mànegues de cinc minuts cada una
(sumant les dues) en Pere es classificà en

El solleric, que actualment
ocupa el tercer lloc del
Campionat de Mallorca,
pensa participar al
Campionat de les Balears,
i molt possiblement al
d'Espanya.

segon lloc.
Foren unes finals d'infart a les que es clas-

sifica en Xavier Peris (amb el seu Top Force
Evolution -cotxe que oficialment encara no ha
arribat a Espanya-) en primer lloc, amb 20

voltes, seguit pel solleric amb el seu Optima
amb 19 voltes i un temps de 10'46", i en ter-
cer lloc en Maties Gertrudis (Shumager) a dues
dècimes d'en Pere-Antoni. El quart classificat
ja entra amb més d'una volta de retard damunt
ells dos.

La vinent prova puntuable pel Campio-
nat de Mallorca de Velocitat es dispu-
tará dia 3 d'abril, a Son Porro.

El dissabte i diumenge, dies 30 i 31,
començarà a Son Bonet el Campionat de
les Balears, del que es disputará la segona
prova a Menorca els dies 27 i 28 de març.

A les tres hi participará en Pere-Antoni,
-que actualment es troba classificat en tercer
lloc en el Campionat de Mallorca (que cons-
ta de 6 proves)-, i molt possiblement també
a les del Campionat d'Espanya que es
disputaran a València, durant el mes de març.

Veu esportiva
22 de gener del 1993 / Veu de Sóller

Atletisme

Demà,
competicions
a Santa
Maria

Joan

Demá, a les deu del matí,
a Santa Maria, en el mateix
escenari en el que posterior-
ment es disputará el Campio-
nat de les Balears Escolar, es
disputen competicions per a
totes les categories (iniciació,
benjamins, alevins i infantils),
a les que hi participaran prop
de 16 atletes escolars sollerics.

Automodelisme
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Futbol Tercera Divisió 
jugat els primers 20 minuts
de la segona part, en Chris-
tian es posa a fer gols; en
una jugada feta per Edu,
arribó dins 'área i disparó,
rebotant la pilota al porter,
recollint la pilota Christian
rematant i fent el seu primer
gol. Tres minuts després una
jugada ben traçada per Car-
melo ¡Marín, donant aquest
darrer un pos inmillorable a
Christian que tornó marcar.

Goleticada
d'escandol

Bielet

Sóller:Juanjo, Vázquez,
Nadal, Brugos, Tovar (Edu
minut 68), Ferrer, Cladera,
Alfons (Tolo minut 55), Chris-
tian, Carmelo i Marín.

Llosetense: Carlos,
Ferragut, Capó, Villa (Gas-
par minut 68), Ballester,
Loren (Manolo minut 55), Epi,
Ramis, Pomar, Amenguo! i
Colomer.

Arbitre: senyor Trini-
dad Quesada, ajudat pels
liniers, senyors Nicolau i
Camacho, que va mostrar
targetes grogues als jugadors
locals Marín (minut 19) i
Christian (minut 50); i ver-
mella directa al jugador del
Llosetense Capó (minut 85).

Gols: Ferrer de penal 1-
O (minut 6), Cladera 2-0
(minut 22), Ferrer 3-0 (minut
38), Cladera 4-0 (minut 40),
Christian 5-0 (minut 75),
Christian 6-0 (minut 78),
Manolo 6-1 de penal (minut
79), Christian 7-1 (minut
84).

Increïble goletjada del
Sóller.

Diumenge capvespre pas-
sat, el Llosetense va venir a
disputar el partit correspo-
nent al Camp d'en Maiol,
donant així inici a la sego-
na volta. L'equip del cone-
gut Daniel era esperat amb
molt de respecte degut a
haver puntuat a camps molts
difícils. Fa5 anys i 52 dies
que el Sóller no aconseguia
marcar 7 gols en un partit,

el darrer pic va ser contra
el Soledat, quan jugava a
Preferent i a les hores era
President D. Lluïs Mira.

El partit va ser dominat
pels jugadors locals en tot
moment, en el minut 6 ja es
varen avançar en el marca-
dor, quan en Ferrer va trans-
formar un penal que l'àrbi-
tre havia pitat per haver
estat tomat n'Alfons pel defen-
sa Ballester. Amb el marca-
dor a favor, els sollerics es
centraren més i ens oferiren
un bon espectacle, sobretot
fins al descans; varen tenir
algunes oportunitats que no
foren materialitzades i es va
haver d'esperar una gran
jugada d'Alfons passant la
pilota a Cladera en el minut
22 per augmentar l'avan-
tatge, el gol fou realitzat des-
prés d'una carrera sense
aturar-se de fóra de l'eirea
que va fusilar a la porteria.

Els sollerics no
minvaven el ritme de
joc

Els minuts passaven i les
jugades de perill seguien ron-
dant la porteria visitant, men-
tres els visitants sols arriba-
ven a la porteria d'en Juan-
jo en poquíssimes ocasions.
Quan corria el minut 38 en
una jugada on va intervenir
la davantera local, la pilo-
ta arriba a Ferrer que l'entra
a la porteria, fent el 3 a 0;
dos minuts després en una
jugada de pilota aturada,
toca la pilota en curt Ferrer
i Cladera aferra un cacauet

que va entrar per l'esquadra,
fent el 4 a O. Provinent d'una
falta que s'havia realitzat
sobre Alfons uns cinc metres
fora de l'àrea, en el minut
43, el mateix Cladera va ten ir
l'oportunitat d'augmentar
l'avantatge quan va arre-
plegar una pilota enmig del

camp corrent cap a la por-
teria sense tenir cap defen-
sa davant, xutà quan sortí
el porter estavallant-se la
pilota en el mateix cos del
porter quan ja es cantava el
gol a les grades.

Aquesta
imatge
es repetí
sis
vegades
més.
Corresp
on al
segon
gol d'en
Christian

Una vegada començada
la segona part i amb el
macador a favor dels locals
es relaxaren uns minuts, fent
un joc més lent i tranquil; els
entrenadors realitzaren can-
vis sense canviar la tónica
de joc. Es va resguardar en
Bestard, n'Alfons i Tovar pel

partit de diumenge que ve.

Després del minut 75
el marcador es va
disparar

Una vegada s'havien

Minvaren les
distancies en un penal
rigurós.

Quan corria el minut 79
n'Edu disputa una pilota
dins l'área al davanter
Pomar, caient aquest; l'órbi-
tre pita un penal molt rigu-
rós, el xuta el mateix Pomar
rebutjant Juanjo i recollint
Manolo que va marcar el gol.

En Xiu Amengual va fer
una de les poques jugades
del capvespre, rematant
Pomar i aturantJuanjo sense
problemes; en el minut 84
en Tolo passa una pilota en
profunditat a Christian que
en carrera no perdona i fa
el darrer gol.

Partit vinent

Diumenge que ve el
Sóller es desplaça a
Porto Cristo per jugar
el partit corresponent
contra l'equip local, és
un partit on no es pot
tornar bu'id, si tenim en
compte que el Porto
Cristo va el segon dels
coers.



L'equip benjamí que ocupa la segona placa

EIs més petits arrasaren
Gol

Juvenils 1 Regional
Després de la victòria amb el

Barracar per un contundent 1-8,
la passada setmana descansaren.
Diumenge capvespre a Ca'n Maiol
C.F.Sóller- Murense, interessant
partit que els sollerics han de guan-
yar si valen seguir aspirant a man-
tenir la categoria.
Infantas
Sóller- 1 Soledad-1
Alineació: Miguel, Ismael, Gui-
llem, Lluís, Nofre Bota, Ramiro,
Marcos, Jordi, Pastor, Timoner
(Esteva).
Gols: 1 - 1 Ramiro, un preciós gol,
de la frontal de l'àrea engaita un
fort xut sense que el porter pugui
fer res afortunadament.
Comentad:

Era un partit que d'un princi-
pi no plantetjava massa dificul-
tats si es jugava bé, però a la pri-
mera part no es jugó bé i les coses
es complicaren, els visitants mar-

Bielet

S'Arracó: Alcalá (Parets),
Lladó, Pons, Roch, Vidal, Mas-
sanet,Jorge (Rodríguez), Pedro,
García, Roig i Medina (Peña-
rrubia).

Port de Sóller: R.García,
Coll, Vidal, Ruíz, Sacares,
A.Manrique (Coca), Galindo,
Jorquera (Festus), Arbona, Bar-
celó i Ros.

Arbitre: Senyor Delgado
Crespo, ajudat pels liniers sen-
yors Vivancos i Pérez que va
mostrar targetes grogues als

jugadors locals Massanet,
Jorge, Pedro, Rodríguez
i al delegat de l'equip; per part
del Port de Sóller: A.Manri-
que, Arbona, Galindo,
Barrero i dues a Coll havent
d'abandonar el camp abans
que els altres.

Gols: Sampedro en el minut
10, 1-0; Galindo en el minut
55, el 1-1 i Roig en el minut
80, el 2 - 1.

El Port de Sóller no es
va poder fluir

Diumenge capvespre pas-

sat, el Port de Sóller es va des-
plaçar a S'Arracó per jugar el
partit corresponent a la jorna-
da, durant el primer temps es
va veure dominat per l'equip
local sense passar mals
moments el porter García; aga-
fant aventatge en el marcador
l'equip local gràcies a un gol
del jugador Sampedro.

A la segona,
mereixeren un millar
resultat

Després del descans, els
jugadors del Port estaren més
centrats en el seu ¡oc, domi-
nant la situació; l'equip local
va fer el segon gol quan havia
tres davanters més avançats que
els defenses, donant per vàlid
el gol. Apunt d'acabar el par-

tit, el port va marcar un esplén-
dit gol, essent anulat per l'àrbi-
tre, això hagués significatempa-
tar el partit.

Parta vinent

Diumenge que ve el Port de
Sóller, rebró la visita del Ferrio-
lense que no hauria d'impedir
que els dos punts quedin acaso,
l'hora del partités a les 10'30h.

En Ribera dos mesos de
baixa.

Tal com havíem dit la set-
mana passada, el jugador
Ribera va sofrir un esquinç; hem
de comfirmar que té la cama
enguixada per una fisura de
peroné. Esperam que es res-
tableixi aviat.

S'Arracó 2 - Port de Sóller 1

Es va perdre Pempat

Futbol Primera Regional

El Sóller va
guanyar sense
jugar bé 

P. Son Pizá 1 -
Sáller 3

Toni Lladó

Sóller: Lladó,
Marroig, Morell, Miki,
Co!!, Brage, Jayi, Ros,
Sampol, Casas, Que-
rol,(Pomares, Bernat,
Ensenyat, Carbó).

Gols: Casas, Miki,
Carbó.

El Sóller començà el
partitadormit, tantés així
que el primer minut ja
encaixa un gol, però
mica en mica els al.lots
es varen anar espavil.lant
i començaren a crear
jugades de perill i així,
varen poder empatar el
partit abans del descans;
després els jugadors sor-
tiren més animats perquè
no duien el marcador en
contra. Quan els sollerics
feren el segon gol, varen
començar a jugar bas-
tant millor que al princi-
pi del partit, ¡a a les darre-
ries de l'encontre, el
Sóller va aconseguir el
tercer i definitiu gol.

Proper parta: Hi ha
jornada de descans, però
possiblement el Sóller
jugui un partit amistós
davant el Mallorca en el
Miguel Nadal, recordem
que a Sóller el resultat
fou d'empat (1-1).

22 de gener del 1993 / Veu de Sóller
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Cadets Futbol Base Futbol Solleric              

Resultats i
confrontacions
Tercera Divisió:
C.F.Sóller 7 - Llosetense 1
Diumenge: Porto Cristo-
C.F.Sóller
Primera Regional:
S'Arracó 2 - Port de Sóller 1
Diumenge: Port de Sóller -
Ferriolense
Juvenil Primera
Regional:
Diumenge: C.F.Sóller-Muren-
se
Cadets:
P.Son Pizá 1 - Sóller 3
Dissabte descans
Infantils:
Sóller 1 - Soledad 1
Dissabte: Ses Salines - Sóller
Sollerense 1 - R.Calvo O
Dissabte: Ferriolense -Solle-
rense
Benjamins:
Son Sardina O - Sóller 9
Dissabte: Sóller - Sant Pere

Tercera Divisió

La propera
jornada i els
resultats de la
Primera Volta:
Sta.Eulália-Arenal (0-11
(Parets Cañas)
Esporles-Manacor (3-1)
(Daza Blanco)
Portmany-Ferriolense (1-1)
(Caballero Alvarez)
At.Ciudadela-Badia (4-2)
(Muñoz Tovar)
At.Baleares-Constancia(3-0)
(Moreno Campos)
Mallorca At.-Son Roca (0-1)
(Armenta Fernandez)
Platges-Alaior (2-2)
(Moreno Martínez)
Cardessar-Ferreries (1-01
(Pascual Guillen)
Porto Cristo-SOLLER (4-2)
(RIBOT RIERA)
Lloseta-Poblense (2-0)
(Pérez Sánchez)

Golejadors
de Tercera:
13 gols: CHRISTIAN (SOLLER)
12 gols: Fabian (Mallorca)
11 gols: Femenies (Manacor)
10 gols: Nofre (Manacor)
8 gols: ALFONS (SOLLER)
4 gols: CLADERA(SOLLER)
2 gols: MARTIN, FERRER
(SOLLER)
1 gol: EDU,RODRIGUEZ,
AGUILO,TOVAR,
TOLO (SOLLER)
Primera Regional

La propera
jornada:
Escolar - Marratxi
Barracar - S'Arracó
PORT DE SOLLER-FERRIO-
LENSE
Margaritense - Montaura
Ses Salines - Santa Eugenio
Alqueria - Petra
Rotlet - Independiente
Cide - Arfó
Soledat - Collerense.

caren i els nyirvis arribaren i no
hi havia manera d'enllaçar una
jugada, partiren al descans amb
un 0-1 advers.

A la segona part tot canvió,
el Sóller es serenó i creava opor-
tunitats de gol, principalmentamb
en Ramiro, que més tard tendria
la seva recompensa amb un bonic
gol que donaria la igualtatal mar-
cador i posaria el resultat defini-
tiu.

Demà dissabte Les Salines-
Sóller.

Sollerense-1 Rellotgeria Calvo-0
Alineació: Fontanet, Ventura,
Ripoll, Mas, Juan, López, tomeu,
Pere, Javi, Arbona (Bruno).
Gols: 1-0 López
Comentad:

Va ser un partit on les oca-
sions de gol no foren moltes, al
contrari que en altres partits,
d'aquí un resultattan breu. El dom
ni al mig del camp era pel Solle-
rense que en tot moment demostró

ser millar equip que els de Palma
però amb aquesta falta, s'ariba-
va amb poca claretat a porta.

Demd dissabte Ferriolen-
se-Sollerense, un difícil partit
pels al.lots d'en David i Miguel.
Benjamins:
Son Sardina-O Sóller-9

Es el parta de la passada ¡or-
nada, la diferencia és tan gros-
sa, on es pot deduir fócilment qui
va dominar i qui va jugar com va
voler. Els bons resultats darrers
posant al Sóller en segona posi-
ció, el fan com un dels punters de
la categoria i candidats a pujar.

Podem destacar coma màxim
goletjador del partit en Barceló
amb quatre dianes i com anéc-
dota la posició del porter Poma-
res com a jugador fent dos
golets.

Silo setmana passada varen
destacar pels gols, aquesta des-
taquen per un emocionant partit,
enfronta nt-se Sóller-Sant Pere, pri-
mer i segon classificat.
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BASQUET
Per JOTA

Una de les jugades conflictives de la partida.

Sóller i Unió de Sóller
sortiren derrotats dels
seus desplaçaments

Buixó

Es manté en el liderat de
la Lliga d'Honor el Brasília,
passant a ocupar la segona
posició l'irregular Puente, que
guanyó a domicili al Son Cla-
dera. L'Unió de Sóller, que
sortí derrotat de les pistes de
l'Hispano Francés, s'allunya de
la segona plaça, i el C.P.
Sóller, que també va perdre
en el seu desplaçament a
l'Amanecer, torna veure com-
plicada i perillosa la seva
situació a la taula classifi-
catória.

A Primera B Unió de
Sóller, segueix lluitant força bé
per sortir dels llocs baixos de
la classificació, sumó dos
importants punts enfront l'Unió
d'Inca.

Belles Pistes de Segona,
després de guanyar al Bar
Central, es consolida en la
segona posició de la classifi-
coció, assegurant-se així, el

sub-campionat.
A Tercera, el Belles Pis-

tes está demostrant que és el
més fort i regular de la lliga, i
consolida el seu liderat amb
autoritat i fermesa.

Les all.lotes de l'Unió de
Sóller, a tope, es mantenen
encapçalant la classificació,
jugant força bé, i van cap detres
al títol de campiones de lliga.

Resultats:
Lliga d'Honor
Amanecer 5 - Sóller 4
H.Francés 5 - Unió de Sóller

Brasília 6 - Bar Central 3
Primera-B
Unió de Sóller 6- Unió d'Inca
3
Segona C
Belles Pistes 6 - Bar Central 3
Tercera A:
Lidia 4 - Belles Pistes 5
Femenines segona B
Unió de Sóller 5 - Lidia 4

Petanca

Bellesa, simpatia i esportivitat conjuntades.
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SENIOR FEMENI

Costa Calvià 78 -
J.Mariana 65

Primer partit del campionat de Bale-
ars, a on el Costa Calvià aspira a
una de les dues primeres places. El
J.Mariana El Gas S.A. va oposar
resistencia però en cap moment es va
veure capaç de endur-se'n el partit.

SENIOR MASCULI

J.Mariana 65 -
Xilvar 51

Un partitdesastrós el jugat pels seniors.
Una manca total de concentració va per-
metre que els visitants, un equip molt
veterà, mantengués el parta igualat fins
ben avançada la segona part. Si s'hagués
jugat amb un poc de cap la victòria hau-
ria estat molt abultada.

Jugaren: Ramon 6, Estarás 9, Main-
zer A. 6, Morell 15, Colom 1, Rodelas
5, Rosselló 8, Oliver 9, Serra 2, Rode-
nos 3.

JUVENIL MASCULI "A"

B.Inca 59 -
J.Mariana 52

Partit amb moltes alternatives. A
l'inici els locals dominaren amb cla-
redat penó poc a poc el J.Mariana
Arisa S.A va remontar, i aconseguí
igualar el partit. En els darrers moments

el B.Inca va pegar una estirada que
fou definitiva.

Jugaren: Escales 15 Castanyer
C. 15, -Iglesias 11, Grauaes 5 Sosa
6, l'el-elle), Mariano, Castanyer., Ah.

JUVENIL MASCULI "13"

J.Mariana 69 -
La Salle 36

Desde el primer minut al darrer, tan
sois va existir un equip, el J.Mariana
Pizzeria Domenico. La Salle molt va
fer aguantant el bon bàsquet dels locals
que Feren cistelles de gran bellesa.

Jugaren: Arbona 1, Castanyer
Cobos 12, Gelabert 11, Serrano 17
Sompol 11, Serra 2, Gil 6, Estarás, Oli-
ver, Rodenas 10.

JUVENIL FEMENI

J.Mariana 73 -
G.E.S.A 23

La forta defensa al llarg de tota la
pista que feren les ale lotes del J.Maria-
na Borràs S.A no va deixar cap posi-
bilitar al GESA. que en cap moment
va saber superar la forta presió local.

CADET MASCULI

I.Bahia 57 -
J.Mariana 30

Tres minuts va durar l'esperança

de guanyar aquest partit. A partir del
minut 4, tot va ser un cumul d errades.
En cap moment cap jugador ni entre-
nadar varen ser capaços de adressar
una confrontació que s'hagues poput
guanvar. El J.Mariana Safont D es
Teix . va dar una pobre impresió.

CADET FEMENI

S.Josep 91 -
J.Mariana 22

Cap tipus de problemes tengueren
les locals per desfer-se'n d'un fluix
J.Mariana.11S.Josep va dominar totes
les facetes del joc aconseguint una abul-
tada victòria a favor seu.

MINI MASCULI

S.Josep 30 -
J.Mariana 40

Tan sois en el tercer temps tengueren
problemes els jugadors del J.Maria-
na Tren De Sófler S.A.. La resta del
partit dominaren amb claredat el joc.
A destacar la bona acivaciódeJJ. Ferriol
que en els moments més dificils va ser
capaç de resoldre amb molta facilitat.

MINI FEMENI

S.Josep 51 -
J.Mariana 18

Les nines del ).Mariana hi posaren
tata la voluntat del món, cosa que no
va bastar davant un equip de malta més
alçada i tècnicament superior en tot.

PARTITS PEL DISSABTE:
A les 12 hores, Infantil femeni:
J.Mariana - P. De Na Teso
A les 17 hores, Cadet Femeni:
J.Mariana - C.Calviá
PARTITS PEL DIUMENGE:
A les 10 hores, 22 divisió femeni-
na: J.Mariana Bons Aires

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 rústica o
antiga. Pagam al comp-
tat. Antiguitats Antoni

de sa Coma (Jeroni
Bisbal). Carrer del Vica-
ri Pastor, 8. Telf.
63.08.65 ¡63.07.68.

GAS-OIL pera ca le-
facció a domicili. Telf.
63 14 62 i 63 03 87.

ES VEN ordinador
PC1 Olivetti 64 K amb
disc dur de 30 MB i
monitor monocrom en

bonescondicions, preu
interessant. Telf. 63 24
11.

GRAN OCASION!
Magnífico aparta-
mento de superlujo:
dos dormitorios, dos
baños completos.
Directamente sobre el
mar. A estrenar. Y listo
AHORA!! Telf. 63 28
51.

SE ALQUILA casa
grande con jardín, 5
habitaciones, come-
dor, sala, aparca-
miento propio, cocina
y telf. Informes: calle
Santa Teresa. Telf. 63
04 98.

VENDA de bidons
a Sa Matança de can
Lau. telf. 630168

VENDO PISO pri-
mero en el centro de
Sóller, 4 dormitorios, 3
baños, salón comedor,
cocina, ascensor.Ideal
para vivienda o des-
pacho. Juan Enseñat,
A.P.I; c/Rectoria, 4;
telf.630398.

NECESSIT JOVE
amb moto pròpia per
repartir pizzes els caps

de setmana, de 1 5-1 7
anys; telf 631657.

SE TRASPASA TIEN-
DA en el Puerto de
Sóller, primera línea,
telf 633134 y 633174.

SE OFRECE CHICA
de 15 años para tare-
as de la casa o para
cuidar niños. Informa-
ción telf 630827.



Infraestructures

A cada domicili particular se li camvia la presa d'aigua potable i
la sortida d'aigües residuals.

El carrer de sant
Pere, carnes en
l'aire per obres

Detenció i accident
Dimecres de la present set-

mana la Policia Local de
Sóller es va veure obligada
a detenir una dona d'origen
nord-americó que conduia
temerosament pels carrers del
Port de Sóller.

Després de ser sotmesa a
un test d'alcoholémia, la força
pública la detengué i l'endemà

passà a disposició judicial.
Al volant del seu turisme,

aquesta dona havia produit
mals a algunes parets i ares-
sumiblement també a algun
vehicle aparcat.
Llançament al mar

Dijous de la setmana

passada la Policia Local
impedí que un home es
tiras a la mar en roba inte-
rior.
Accident de moto

Diumenge passat, una
moto conduïda per un jove
de 16 anys es vegé obligat
a sortir de la carretera des-
prés de realitzar una manio-
bra molt forçada per no
envestir a un cotxe.

El suce'it ocoregué a la
carretera del Puig Major,
abans del Mirador. La moto
queda bastant afectada,
pera els ocupants del cotxe
i la moto resultaren il.lesos.

El PSOE creu que el
Departament de
Carreteres forca la
revissió del PÓOU

G.M.

Un topógraf del Depar-
loment de Carreteres de la
Coríselleria d'Obres Públi-,
ques ha treballat darrera-
ment en la planimetria d'una
possible segona entrada al
nucli urbe] de Sóller parallela
al TorrentMajor. El PSOE con-
sidera que aquesta acció
podria suposar una clara
contradicció amb els treballs
de revissió del Pla General
d'Ordenació Urbana i una
extralimitació de les com-
petències de la Conselleria.

PP-UM: "té competències
El regidor d'infraestruc-

tures, Bartomeu Darder,
defensa la labor de la Con-
selleria i afirma que la llei de
carreteres dóna competències

a aquestorganisme en totalló
que fa referència a vies
d'entrada a un municipi.

El socialista Xim Alco-
ver, per la seva banda, con-
sidera que amb aquesta acció
la Conselleria s'immiscueix
en les tasques de revissió del
PG0U. Acusó també el grup
majoritari que governa de
finançar una part dels estu-
dis topográfics fet que, digué,
deixa de banda la Comissió
Municipal de Seguiment de
la Revissió del PGOU.

En contestació a les acu-
sacions d'Alcover, Barto-
meu Darder assegura que
el finançament del topógraf
corr a càrrec de la Canse-
Merla, Noel l'actitud d'aquest
organisme envers Sóller i cri-
ticó l'actitud destructora de
Xim Alcover.

•11,-~wap,- 	—
...UF' 'MI14 1 1111111 '	 ,111' 	I>---LRistorante Pizzeria

L.

Comunica als seus clients i amics que
tendrem tancat fins dia 18 de febrer

Perdonin les molèsties
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P.P.

Continuen les obres d'infra-
estructura pera la instal.lació de
dues canonades de la xarxa de
clavagueram - una d'aigües plu-
vials i l'altra d'aigües fecals -, a
la zona alta de la població. En
aquesta ocasió ha correspost al
correr de sant Pere, que es
troba totalment tancat a la cir-
culació.

Malgratels esforços dels ope-

raris, les obres avancen amb gran
dificultat, a causa de l'estretor
del carrer i a la gran quantitat
de canalitzacions subterrànies i
de preses particulars del subsol.

Aquestes dificultats obligaren
a tallar el subministramentd'aigua
potable a tota la barriada el
dimarts. Aprofitant les obres,
s'ha canviat totalment la cano-
nada de distribució general
d'aigua i les connexions domi-
ciliáries.

Succels

.4111111".

Pla de Millora
de Facones 

L'Aiuntament
tornará a
destinar 1
milió al Pla
de Millora
de Façanes

J.C.

L'Ajuntament demanra, un
any més, esser inclós dins el
programa del Pla de Millora
de Façanes de la Conselle-
ria de Cultura del Consell Insu-
lar de Mallorca i destinara 1
minó per tal fi.

Aquest Pba és anual i Sóller
n'és beneficiat, al manco, amb
1 milió de pessetes del Con-
sell Insular.

La manera de poder-hi
prendre part és: tenint nece-
sitat de rehabilitar la façana
de ca vostra, heu de presen-
tar un presu post del total del
cost a l'Ajuntament. Després
amb totes les solicituts pre-
sentades, la Comissió de Cul-
tura avalua quines son les
més necesaries i, en base al
cost del presu post presentat,
dona les quantitats establer-
tes. Es evident que sols és
poden subvencionar algu-
nes, altres queden sense sub-
venció, al manco per aquel!
any.

En total es compta amb 2
milions de pessetes: 1 del Con-
sell i 1 que posa l'Ajuntament.
Es a dir, que el cost de les
façanes triades, és subven-
cionatamb un 66'66 per cent.
El 33'33 per cent restant pel
total, l'ha de pagar el pro-
pietari solicitant.

1

AVUI VESPRE,
A LA DEFENSORA SOLLERENSE
GRAN BALL A BENEFICI DELS

REFUGIATS DE
L'EX-IUGOSLAVIA; AMB

ESTEL D'OR
A PARTIR DE LES 22 HORES

ENTRADA 500 PTAS.
ORGANITZA LOLI ROIG

Veu de Sóller
Horari

d'atenció
directa:

dilluns,
dimarts

i dimecres
de 19 a 22 h.

Carrer
Bonany, 1, 3er.




