
L'Ajuntament hauria de comprar l'antiga fábrica i amb els beneficis de les donacions de Damià
Mayal construir la residéncia.
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Cursa per la Pau i la Natura

Passat demá, anem a córrer
tots per la Pau i la Natura!

Identificat i controlat
Ilhome que va oferir
caramels als infants

Redacció

Des de fa una série de dies,
el poble bull pel fet, segons
diuen, de que un home es pas-
setja pel carrer oferint cara-
mels als al.lots.

Veu de Sóller ens hem
posat en contacte amb la Poli-
cia Local i ens han informat
que, ells no han rebut cap
denuncia d'aquest fet,
sols uns al.lots a la sortida del
collegi es dirigiren al guár-

.

dia que fa el servei escolar i
li comentaren que una persona
els havia oferit caramels.

Tot i sabent que això no
és un delicte, deia Miguel

Quetglas Cap de la Policia
Local, es posaren en marxa i
identificaren a la persona en
qüestió que va negar que el
possible oferiment de caramels
a algun nin, tingués res de
mal i que no anás més lluny
d'ésser una atenció cap a
l'infant.

La Policia Local té contro-
lada i identificada a aquesta
persona i no creu, de cap de
les maneres, que això pugui
anar més Iluny d'un fet sense
importancia. Tot i així, el Sur-
gent Quetglas ens va infor-
mar que no es perd de vista
la vigilancia damunt aquest
tema.
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Damià Mayol disposat a finançar part del projecte
	r,

Contactes per ubicar la Residénda de la
Tercera Edat a la Calatrava 

05Creny  Núm. 192 100 Ptes.

G.M.

L'Ajuntament té la inten-
ció de comprar l'antiga fábri-
ca de la Calatrava per con-
truir-hi una Residéncia Geriá-
trica per a la tercera edat,
segons ha declarat la batles-
sa Isabel Alcover.

Per aquest objecte s'han
iniciat converses amb els
propietaris de la fábrica i
s'elaboren estudis econg-
mics per comprovar si l'Ajun-
tament té possibilitats de dur
a terme la compra. Concre-
tament l'Ajuntament estudia
els béns que han estatdonats
a l'Hospici (immobles,
terrenys i doblers en
metállic), els quals podrien
cobrir el preu de compra de
la Calatrava.

Fabriques de teixits
Paral.lelament Damiá

Mayol, propietari de la
Fábrica Nova i la Solidez,
podria fer donació d'aques-
tes antigues indústries a
l'Ajuntament si es prodja la
compra mencionada. Amb
els beneficis obtinguts de la
posterior explotació o venda
d'aquests locals i solars per
part de l'Ajuntament o d'una
empresa privada, es podria
edificar després la Residén-
cia de la tercera edat.

D'aquesta manera una
part del Pla Sóller 93 que-
daria executat.

Manca però trobar una
empresa disposada a dur
endavant el projecte de cons-
trucció d'una gran plaça,
aparcaments i alguns edifi-
cis a la zona de la Fábrica
Nova i la Solidez.

Redacció

Passat demó dematí tendrá lloc l'anuncia-
da Cursa per la Pau i La Natura. Sols vint- i-
quatre hores després del Dia Escolar de la no
Violència i la Pau, data de recordanca de la
trista mort de Mahatma Gandhi, els sollerics
anam a realitzar aquestgest, senzill però impor-
tant, d'una caminada rápida de tres quilò-
metres.

La trobada será a la Plaça a les 10'30,
lloc on tots els participants seran inscrits i els
será entregat un floc verd per 'luir a la cami-
seta. Minuts abans de sortir, es Ilegirà un mani-
fest d'adhesió per part de l'Ajuntament, un
segon dels refugiats Bosnis residents a la nos-
tre vall, i un darrer en nom de l'organització.
Una parella de nins lugoslaus Ilençarà una
parella de coloms com a símbol de Pau i Unió

entre els pobles i races i també com a prec
perqué deixin de destroçar l'entorn natural
del món.

S'hi ha convidat, de manera particular, a
totes les organitzacions, partits polítics, grups
culturals i associacions esportives de la nos-
tra Vall. Han confirmat la seva assisténcia a
la Cursa la batlessa Isabel Alcover i Anto-
ni Piña, Campió del món d'atletisme, jun-
tament amb els seus tres fills.

Un cop la manifestació en pro de la Pau i
la Natura hagi finalitzat, Aires Sollerics ens
oferirá una bailada popular i els participants
tendran aigua i coca de diferents tipus.

L'organització entregará una cerámica, rea-
litzada pel Taller Ocupacional Estel Nou,
a cada un dels inscrits.



Una mentira
cruel y mezquina

Señor Director:

Quisiera se me permitiese
escribir unas líneas para
poder dar las gracias del mal
que ha contribuido que se
nos haga, a esta señora que
se autodenomina periodis-
ta que, por cierto, de ello
no tiene ni ha tenido nunca
noción, como es sabido por
casi todos. Para empezar,
señora mía, un periodista
debe saber redactar para no
llevar a confusiones, lo cual
usted no sabe ni ha sabido
nunca. Luego, se debe publi-
car una noticia cierta y no
un rumor entre chismosos,
en un ámbito de pueblo
donde puede afectar mucho
una falsa noticia para las
personas víctimas de la vora-
cidad. Esto es lo que usted
hizo, publicando un falso
rumor sin pensar el daño que
hacía, y si lo pensó, aún peor
es su falta. Así como a las
personas dañadas directa-
mente, lo ha hecho con sus
famílias, sin pensar usted en
todo ello, sino pensando en
ensuciar unas hojas de papel
para ganarse unos duros a
falta de noticias o a falta de
trabajo informativo por su
parte para buscarlas.

Señora mía, no crea que
esto va a quedarse así, como
en agua de borrajas, pues
va a tener sus consecuencias,
adaptándose las mejores
medidas para que se le vuel-
va a dar la oportunidad de
que usted pueda volver a
dañar a más personas con
sus mentiras y su conocida
forma de escribir. Procure,
la próxima vez que utilice
la pluma, que se ha cercio-
rado bien que lo que va a
tratar en lo que escriba no

es rumor o chismorreo falso
que afecte a la vida perso-
nal de otra gente y, repitiendo
lo mismo de antes, en un
ámbito de pueblo donde
afecta aún más si cabe este
tipo de cosas.

Sobre la editorial del Dia-
rio de Mallorca sobre el
tema, es verdad, señor mío,
que el valle de Sóller es idi-
líco y precioso pero no se
puede decir lo mismo de
algunas personas que habi-
tan en él.

Señores chismosos o coti-
llas, no saben bien el daño
que producen con sus men-
tiras y chismes, atados aque-
llos que han puesto falsos
nombres a un rumor que no
es noticia, sólo se les puede
desear que un día sientan
en sus propias carnes lo que
es ser difamado y calum-
niado y que, de remate, les
venga una señora que se cree
ser periodista y que no sabe
ni componer ni redactar y,
lo que es peor, no sabe infor-
marse y les deje por los sue-
los en un periódico. Qué
pena que un pueblo tan
bonito tenga gente que par-
ticipe de este desagradable
juego del chismorreo, pro-
ducto del aburrimiento y del
no saber estar. Si ya puede
molestar que se publique una
notícia verídica de este tipo,
imagínense lo que duele
una mentira tan cruel y mez-
quina. Hay que recordar que
el equipo médico y ATS del
Centro Médico de Sóller ha
negado mediante escrito
público haber tratado a per-
sona alguna por los motivos
ya conocidos.

Una persona molesta

deixalles, etc...).
Facilitar la labor

d'aquests col.lectius.
Seguir o intemptar

apropar-se a les direc-
trius que ens proposa
la UICN, "Unió Inter-
nacional pera la Natu-
ra" juntament amb
altres organismes inter-
nacionals. Aquests han
publicat durant l'any 91
dos títols:

"Cuidar la ferro:
estratègia pel futur de
la vida" i "Quinze coses
senzilles que tu pots fer
per salvar la terra".

Si a més d'això,
donam un modest
suport a alguna de les
associacions interna-
cionals de provada
efectivitat -Greenpea-
ce -Mans Unides- etc.,
encara quedara espe-
rança.

Antoni Garcia Sacies

Molta Palla i Poc Bessó

Es Pagés.

FORADAREN
RODES

Hala! Diumenge de matinada a

qualque fill de son pare, li va passar

per la carabassa de foradar rodes als

cotxes i a mí, em barrinaren les quatre

del meu tractor. Havia d'anar a donar

el yerro a la truja i que si pots Mano-

lo; Ilet de mona i flor de terra. Quasi

la vaig haver d'enfilar jo.

Vaig tenir sort perquè els meus amics

del Partit Popular, que sempre tenen recur-

sos per a tot, m'enviaren el tractor del

seu i nostre President i fins i tot, un d'ells,

sense voler-me cobrar molt, es va ofe-

rir per arrambar- li el genet amb la con-

dició de no dir-ho a ningú. Tot va anar

bé, en Gabi i jo, ajudats per la il.lusió

de l'esdeveniment ens anàrem d'allà.

Un verderolet i de tornada a menjar
sopes.

SEMBLA MENTIDA
* Que passat demà anirem a córrer

per la Pau i amb la Pau.

* Que els populars no s'ho han pres
malament. Són bona gent.

* Que els que són menys populars,
també són bon bestiar.

* Que no ofèn qui vol, ofèn qui pot.

* Que el qui no está a casa seva, o
se'n va o l'engeguen.

* La gran quantitat de mártirs que

hi ha dins els matrimonis.
* Les dificultats de fer-ho sempre bé.
* La facilitat de no fer-ne ni una de

bé.
* Que en Sadam i els altres la tor-

naren armar.

* Que aquests de les rodes, I ladres

i mal nats, amb un bon tronc no dona-

rien més pel sac a als altres.

Veu del lector

Senyor Director:

La nostra participa-
ció a la cursa per a la
Pau i la Natura pot sig-
nificar un recolzament
moral per uns col.lec-
tius que lluiten de valent
per uns ideals nobles.
Malgrat, això de res ser-
virá si no ens involu-
cra m més activament a
la tasca de conserva-
ció; molta gent pensa
que això no está al seu
abast o que no té el
temps o els diners per
dedicar-s'hi; això nc
és cert, no és necessa
ri que tots dediquem
molt temps o diners
però una manera sim-
ple de fer-ho seria:

Demanar als polítics
locals que donin un
veritable suport als
col.lectius involucrats
en temes socials i ecolò-
gics (taller ocupacional,

Noticia
absolutamente
falsa

Señor Director:

TODOS los médicos y ATS del Centro Sani-
tario de Sóller queremos hacer constar la false-
dad absoluta de la noticia publicada en Ultima
Hora, (pág. 17, martes 19-01-93), por la perio-
dista Mary Vázquez, en lo que respecta al Cen-
tro Sanitario. En este centro no se ha atendido
a nadie en estas circunstancias. Por otra parte,
guardamos Secreto Profesional de todo lo que
aquí vemos y oímos, por lo que, de todas for-
mas le hubiera sido imposible enterarse de nada.
Finalmente, pediríamos a la periodista Mary Váz-
quez que antes de publicar una noticia se moles-
te, al menos, en verificarla.

Més suport a la
Pau i a la Natura
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Davant tanta bellesa un no pot quedar aturat. VINE A CORRER AMB NOLTROS!

Cursa per la Pau i la Natura
Col.lectiu Organitzador

Diumenge és la gran data, el gran
esdeveniment, el dia que has de venir
a CORRER AMB NOSALTRES.

No faltis! La cita és a les deu i mitja,
davant l'Ajuntament.

Des d'aquí partirem tots plegats per
disfrutar d'aquesta esplèndida matinal
esportiva a favor de la PAU DEL MON
i LA NATURA, cap a la avinguda de
Jeroni Estades, Placa del Castellet,
Santa Barbara, S'Arraval, Sant Jaume,
Fortuny, Bisbe Colom, Sant Bartomeu,
Bon Any, Placa de la Constitució,

Rectoria, Quadrado, Volta
Piquera, Bisbe Nadal, Carrer Nou, Placa
del Castellet, Castanyer, Reial, Pastor,
Placa Estiradors, Celler, Sant Ramon,
Josep Rulián i Mir, sa Lluna i final a
la Placa de la Constitució, davant
l'Ajuntament.

Pels més petits el recorregut será lògi-
cament més curt. S'afegiran als partici-
pants majors a la segona passada per
la Placa.

L'organització, integrada per Veu de
Sóller, Aires Sollerics, Amics de/a Terra,
MIJAC, Grup d'Esplai, Justicia i Pau,
Col.lectiu per la Pau i no Violència, Assem-
blea Verda, JOC, Caliu, Escoltes i Coor-
dinadora de Joves Cristians, espera
superar àmpliament la xifra de 120 ins-
crits, récord absolut aconseguit a l'edi-
ció de l'any 1989.

Bulla i festa a l'arribada amb Aires
Sollerics i tots els que s'hi vulguin afe-
gir, i com no una bona berenada per
tots els participants, i un récord al.lusiu
del bell i gran acte que acaben de fer.
T'ESPERAM!
NO MANQUIS A LA CITA!
PER LA PAU I LA NATURA VINE A
CORRER AMB NOSALTRES!

MIMBRERIA Sa Lluna, 52
Telf. 63 20 77

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

REBAIXES
en MIMBRE - BAMBU - JUNCO

RATEAN - MEDULA
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Olé, sandunguero! Aro resulta que
el senyor Pérez Ramos, amb una
rempellada de commisseració i bona
voluntat, va i perdona la senyora
Aina Colom. No, si ja ho diu la meya
ve .inada Margalida: "Al final, li hau-
reu de fer un monument a n'aquest
horne!".

El meu nebot Amador, que és més
retal-cut que una carda de vuit caps,
me comentava que no s'ho acaba de
creure perquè si el secretari hagués
volgut, hagués retirat la denúncia fa
un any. Hl pensa que quan el senyor
Pérez Ramos ha llegit les conclusions
del fiscal, que eren desfavorables a
la seva demanda, ha preferit retirar

Associació Nuredduna

L'Associació Nuredduna dóna les
gràcies a l'Ajuntament per la nova sala
que ens ha cedit de les Escolepies i
al mateix temps oferim la nostra ajuda;
tots sabeu que teníem una sala peti-
ta on realitzeivem els treballs d'arte-
sania; després de xerrar amb la Baties-
sa ens va prometre que acabades les
obres ens donarien una sala més gros-
so ja que no podíem iniciar cap acti-
vitat més.

La propera setmana començarem
a arreglar la sala per a totes les asso-
ciades i esperam que sigui un bon
inici per la nostra associació i per les
nostres activitats.

Está en projecte fer classes de
gimnasia, ball de saló i sevi-
llanes, pregam que les persones inte-
ressades en realitzar alguna d'aques-
tes activitats es posin en contacte amb
el telèfon 630123 on donarem les
explicacions pertinents.

Cal tenir en compte que els preus
són baixos perqué la majoria de
nosaltres poguem prendre-hi part, ja
que som una associació sens emirn de
lucre.

la denúncia i fer-se el magnànim abans
de no contribuir a fer una mártir de la
senyora Colom.

Però això només són paraules i la
veritat no la sabrem mai. Si de veritat
el senyor Pérez Ramos vol contribuir
a la pau i l'harmonia, ho té realment
fácil: basta que es limiti a realitzar la
seva funció de Secretari- que és la
d'assessorar tècnicament la Corpora-
ció i donar fe dels seus actes - i es
deixi de fer política, de donar-se auto-
bombo i de fer declaracions extem-
porànies i gratuïtes a la premsa. Segur
que tothom Ii ho agraVrà.

Elisenda de Brusca

Naves activitats

A partir de la propera setmana
trobareu cartells amb informació de
la nostra associació a Casa Euge-
nio, Almacenes Company i a
altres comerços. També informa-
rem, com sempre, a través de Veu
de Sóller.

La reunió mensual queda canvia-
da al primer dissabte de febrer dia
6, a les 19 h. al finalitzar la classe
d'artesania. Probablement seguirá a
la mateixa hora cada primer dis-
sabte de mes; recordam que el pro-
per dissabte hi ha el sopar del mes a
l'"Altamar" i que el darrer dia per apun-
tar-s'hi és dijous dia 28 de gener a
"Casa Eugenio".

Si us voleu fer sòcies, heu de dur
tres fotos de carnet i 1.500 ptes.
i us podeu dirigir a "Casa Eugenio",
avd. Jeroni Estades on tendreu tata la
informació.

Anirem informant dels nostres pro-
jectes.

La presidenta

Antologia

Harmonia

Agraiment a l'Ajuntament

PAINITASIA
Papereria Premsa Revistes
Vos comunicam que obrirem al públic a partir

de dilluns dia primer de febrer
S/ Bartomeu n° 34	 Telf. 63 23 44



L'estació Naval, segona part
Agafant el fil allá on el vaig dei-

xar la setmana passada, voldria resu-
mir la situació actual de les nego-
ciacions amb la Direcció General
d'Infraestructures del Ministeri de
Defensa.

En primer lloc, vull remarcar
l'excel.lent acollida i enteniment que
en tot moment m'ha demostrat el Sr.
Guillermo Llamas. Sempre s'ha fet ressó
de les nostres aspiracions i fins i tot,
les ha anat encaminant cap allá que
és més factible recuperar.

En segon lloc, voldria aclarir que
la bona voluntat expressada tant pel
personal civil com militar del Minis-
teri de Defensa topa, malaurada-
ment, amb les directrius que té la prò-
pia Defensa Nacional i que li venen
encomanades pels organismes supra-
nacionals als que l'Estat pertany:
OTAN i UEO. Es la tasca de vigilán-
cia del flanc sud de l'aliança atlánti-
ca la que dificulta de forma especial
la devolució de les bases Navals del
mediterrani, (com també passa a
Maó). Això és així perquè l'actual situa-
ció internacional fa que, de moment,
en hipòtesi, l'única amenaça proba-
ble contra els ocasos europeus ven-
gui del món magrebí, (tenint en comp-
te l'avanç del fonamentalisme islàmic
en aquests ocasos).

Per altre banda, les peculiaritats
estratéguiques de l'estació naval de
Sóller i la seva ubicació geográ-
fica fan que sigui especialment valuo-
sa. Tot i que ara es troba en situada
de "base dormida", utilitzant l'argot
militar, en poc temps pot ésser posa-
da a ole rendiment.

Malgrat tots aquests emperons que
són comprensibles però que nosal-
tres no compartim, (perquè a mí
m'agrada més pensar en un món
sense guerres i sense enemics, ni reals
ni potencials), veiem amb sorpresa
que hi ha una forta possibilitat de
que la "CIA TRANSMEDITERRA-
NEA" en pugui fer ús de les ins-
tal.lacions.

L'explicació que ens donaren a
Madrid fou que és molt senzill fer par-
tir un vaixell del moll, pera que era

pràcticament impossible eliminar totes
les instaliacions complementarles que
comporta un Club Nàutic.

Qué hem de fer els sollerics?

Ens hem de quedar amb les mans
plegades i lamentar-nos per no poder
aconseguir els molls? MAI! tant jo,
com l'Agrupació Socialista de Sóller,
seguirem lluitant, tot i que entenem
les dificultats temporals que poden sor-
gir per aconseguir la restitució al Poble
de Sóller de l'Estació Naval, molls i
altres intal.lacions.

Però els arbres no han de tapar-
nos el bosc: si ara mateix no podem
tenir els molls, per ventura podem anar
aconseguint altres instal.lacions en
desús o inadequades per un exér,cit
modern. I a ixó va ser el que vaig interno-
tar fermar a Madrid el passat mes de
Novembre; diria fins i tot que amb
bastant d'èxit si es posa fil a l'agulla
i la Majoria Governant treu el cap de
sota l'ala i es decideix a envestir aques-
ta feina comuna per a tots els solle-
rics. I m'atrevesc a dir que amb èxit,
ja que les converses mantingudes varen
abrir camí capa la possibilitat d'acon-
seguir dues instal.lacions actualment
en desús o infrautilitzades. Ara bé,
s'ha d'anar amb "peus de plom" i
mantenir la discreció necessària
per evitar que inoportunes filtracions
espenyin la feina de molts de mesos.
Es fácil entendre que quan més es xerra
sobre un tema més s'embrolla la
troca.

Hem d'ésser pragmàtics idó, nego-
ciar i recuperar el que poguem, i no
renunciar a obtenir en un futur més
proper que Ilunyá la resta
d'instal.lacions i molls de la Base. Per
aquesta feina sempre estaré dispost
i amb mí tots els membres de l'Agru-
pació Socialista de Sóller, i tots els
qui vulguin col.laborar, que tendran
obertes les portes de ca nostra.

Més tard o més prest, sa Base
tornará ésser de Sóller i dels
Sollerics.

Ramon Socias Puig
Regidor i portaveu del grup

municipal socialista
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Llorenç Iladó Calafat

El nostre món és expert en l'exer-
cici de produ'ir i sofrir tota casta de
violències, guerres i rebugs del bé
i la vida, i a l'hora, encendre
foguers de Pau i solidaritat. No és
això cinisme, és limitació. Limita-
ció en la quantitat i qualitat
d'esforços que avui la Pau reque-
reix per ser assolida de manera sóli-
da, justa i permanent.

No és suficient el desig de Pau.
La raó, els sentiments, el cor, neces-
siten d'una ferma voluntat de tre-
ball i de lluita pacífica i pacifica-
dora.

La voluntat de Pau de les per-
sones i dels pobles, iguals en drets
i dignitat, necessita del recolcament
jurídic i polític dels qui són més direc-
tament responsbles de la gestió

A principis dels anys 80 comencam
a sentir parlar d'una extranya malal-
tia anomenada SIDA. Pareixia, pero,
que sols afectava a persones anome-
nades de major risc, drogadictes, horro-
sexuals, prostitutes, etc... I fins i tot
aquesta nova malaltia estava limita-
da a països pobres d'Africa i a Estats
Units.

Però no, es varen equivocar. Avui,
el tema de la SIDA és molt més greu
que el que podríem pensar; perquè
ens afecta molt a prop nostre, és una
realitat a la qual no podem tancar els
ulls.

Actualment, Espanya i concreta-
ment la nostra Comunitat Autónoma,
és un dels Estats Europeus més afec-
tat per aquest problema. Problema
que ja el trobam a persones hetero-
sexuals i a nins i nines que tenen pare
O positiu.

económica, cultural, social i políti-
ca del món.

La bona voluntat tampoc és sufi-
cient. Avui, com sempre, és impres-
cindible el Compromís per la
Pau. Creure de debò que és pos-
sible conviure sense armaments de
guerra i sense el negoci que tota
guerra comporta: i ésser conse-
qüents. Creure i tot que ésser avui
objectors i insubmissos a prendre
les armes per matar a altres éssers
humans és una bendició del Cel (ja
sé que rebutjada per molts a la Terra).

Tenc ben prest en Bush, en Sadam,
en Clinton i tots els que els van darre-
ra, però són al davant en el camp
de batalla. Sent també ben endins
el drama de Bósnia, i em reafirm
en el convenciment: val més morir,
que tenir voluntat de matar per defen-
sar vés a sebre qué.

Per tal motiu vallo pena que aren-
guem consciència, i primerament
una bona informació; aquest és
l'objectiu del grup "Justícia i Pau" de
Sóller que vol prendre part en aques-
ta tasca educativa i preventiva.

La campanya la volem fer a través
d'enquestes, sobretot a la gent jove,
articles a la premsa local i una taula
redona amb persones que treballen
en aquest camp social. Al mateixtemps
, els dissabtes, a la Placa hi haurà
una taula informativa. La tasca i
la responsabilitat de la prevenció con-
tra aquesta malaltia de cap manera
és cap "pesta" ni cap "càstig", l'hem
d'assumir totes les persones que con-
vivim en aquesta societat.

Per això et demanam que col.labo-
ris amb aquesta campanya.

Justícia i Pau

Veu d'església

La Pau

La SIDA, una qüestió de tots

Veu de Sóller
Es recorda

que l'entrega
d'originals

per a la secció
Dret a veu
finalitza el

dilluns
a les 17 hores

CASASNOVAS 

FRICORIFICOic.s.

Comunica a sus clientes y público en
general el traslado de su taller a la calle

Cetre ng 11 con el n9 de teléfono 63 42 44
a partir del mes de enero. 

851 b
Pe;rfij
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Calle Luna,12 • Sóller
Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA   



A mitjan fotografia podeu veure el forat que va ser proddit a una
de les rodes amb un objecte punxant.

El Nissan de la Guàrdia Civil també va rebre 

Un total de 41
cotxes amb les
rodes foradades

Una dona
greument
ferida es
nega a ser
curada

Redacció

El passat dilluns la Policia Local i la Creu
Roja, realitzaren plegats el trasllat d'una
accidentada, d'uns 40 anys d'edat i amb
trastorns psíquics, que havia sofert una greu
caiguda i que es negava a rebre assistèn-
cia médica.

Un cop controlada la situació i traslla-
dada al Centre Sanitari, fou visitada pel
metge de servei i davant les greus ferides
que presentava la senyora, sobretot un gran
xap al cap, s'ordena el trasllat urgent a
una clínica de ciutat per tal de realitzar-li
les proves necessàries.

Continuen els
robatoris de
cotxes
vivendes

Redacció

La nit del passat divendres fou del més
mogudeta. Dos robatoris a vivendes particulars,
a l'interior de cotxes i un cotxe Renault 12
que fou destroçat.

La Policia Local rebé una trucada deses-
perada d'un matrimoni de la zona de Sa
Vinyassa denunciant que a la vivenda del
veïnat de casa seva, s'escoltaven persones
al seu interior. La Policia Local demanà
col.laboració a la Guardia Civil i ràpidament
es desplaçaren al lloc de la denuncia, va
resultar que els lladres ja havien fuit per la
part de darrera de la vivenda en qüestió.

Pocs moments després, la cridada venia
de la part de Biniaraix on en denunciava
el robatori de l'interior d'una vivenda a la
que hi havia tres persones al seu interior; els
!ladres entraren i ningú se'n va adonar.

Prest es va montar un control per la barria-
da per part de les forces policials.

Robaren un Renault
12 i passaren per
clavan una palera

Malgrat dit control , al mateix instant i no
molt lluny d'un dels punts montats per la Poli-
cia, s'havien sostret de l'interior de, al manco
un cotxe, objectes i poc temps després, just
devora el Bar Molino robaren un cotxe
Renault 12 d'un veï de la zona.

Els Iladres del vehicle, que no vol dir que
fossin els mateixos de les vivendes o al manco
no está demostrat, volgueren sortir pel
Torrentó de Can Creueta i degut a les obres
d'obertura del carrer, fort i no et moguis,
volgueren passar per davall de la culle-
ra d'una escavadora que estava al
mig del correr. Conseguiren passar però,
no anaren molt Iluny, amb el cotxe destrossat,
caigueren dins el tall del camí que estan
fent per passar els tubs d'aigua corrent.

A les poques hores, eren detinguts els pre-
suntes autors del robatori del cotxe i posats
a disposició judicial: MB de 33 anys i G.V
de 28 anys. Quaranta- vuit hores després, ja
tornaven ésser a Sóller en llibertat.

Mimará la contaminació deis pous
quan Fornalutx tengui clavegueram

Un conductor
begut
provoca un
accident

Redacció

El passat diumenge, segons informa la
Policia Local, tengué lloc a la carretera de
Sa Figuera un accident entre dos vehicles,
sense haver de contar amb cap ferit.

Ja que no es posaven d'acord, va inter-
venir la Policia i va realitzar la prova d'alco-
holémia a un dels dos implicats donant un
resultat de positiu, el que indicava que havia
begut més del permés per la Ilei.

A partir del fet, es varen instruir diligèn-
cies al Jutjat donant compte de les condi-
cions d'alcoholémia en que conduïa l'infrac-
tor.

La Policia va declinar donar compte del
noms dels implicats ni tan sols dels llinatges.
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Redacció

El regidor Antoni Burgos
va anunciar durant el darrer ple
ordinari celebrat a l'Ajuntament,
que la contaminació de les
aigües dels pous situats al cen-
tre urbe] de Sóller han augmen-

tat sensiblementdurantels darrers
mesos. Tot i això les análisis peda-
diques que es duen a terme als
pous de les Fontanelles demos-
tren que allá no hi ha contami-
nació degut a la fondària de la
bossa d'aigua.

Burgos atribueix la contami-

nació a la manca de xarxa com-
pleta de clavegueram a Forna-
lutx, l'Horta de Biniaraix i al poc
temps de funcionament de la de
Biniaraix, i anunció que cert
temps després de completar-se
es notaran els canvis a tots els
pous de la ciutat.

Redacció

Durant aquest passat cap de
setmana, els desaprensius, es
pensa que ¡oves, han fet la seva
al Ilarg de dues nits consecuti-
ves. En aquesta ocasió els mals
s'han centrat amb una mateixa
feta: el divertiment, segons
entenen ells, de [orador les rodes
a un total aproximat de 41 cot-
xes de la nostra ciutat.

Dins la mateixa zona en les
dues ocasions; Isabel II, Gran
Via, Castellet, Placa d'Amèrica,
etc. d'entre tots els cotxes que
han fitxat per les seves neces-
sitats d'esplai; a uns han fora-
dat una roda, altres dues i fins
i tot, a alguns les quatre. Tant
és així, que al carrer D'Isabel
II hem pogut veure, al manco,
dos vehicles aixecats amb ban-
quetes d'enterra perquè no
tenien rodes.

Aquesta festa haurà costat
als propietaris dels vehicles en
qüestió un bon parell de pesse-
tes que, en alguns casos, s'acos-
ta a les 50 mil.

Un cotxe de la
Guardia Civil
foradat al mig
de Plaga

Un vehicle Nissan de la Guar-
dia Civil de Sóller fou tumbé
objecte de les malifetes dels mal-
criats. En aquest cas, quan a la
dematinada del dissabte la pare-
Iba de la Guardia Civil de ser-
vei, es trobaven a l'interior
de les Cases de la Vila rea-
litzant unes gestions de tota una
sèrie de robatoris; un ¡ove resi-
dent a la nostre vall va foradar
amb un objecte punxós una
roda del vehicle oficial.

Pocs moments després, la
parella, adonada de la broma
de mal gust, va identificar a
l'autor de la malifeta. Al mig de
Plaça i davant testimonis, el
tove va insultar als guàrdies pro-
ferint-los insults contra les seves
respectives mares. La Guardia
Civil va instruir diligències i a
l'endemà, procediren a l'empre-
sonament del ciutadà. Al dia
següent, fou posat a disposició
judicial.



G.M.

La Policia concedeix targeta de permanència als bosnians

El Secretari per a la Segu-
retat de l'Estat ha concedit tar-
getes de permanència als 34
refugiats bosnians que resi-
deixen a Sóller des del desem-
bre passat.

Expedit a Madrid, aquest
document complementari al
Passaport prorroga la possibi-
litat de permanència a Espan-
ya fins octubre i permet moure's
lliurement per tota l'Europa
comunitària.

Les targetes varen ser entre-
gades dissabte passat pel
Comissari en Cap de Docu-
mentació de la Policia Nacio-
nal a les Balears, José A. Igle-
sias.

2.000 pessetes per
telefonar

Per altra banda l'enginyer

tècnic de la Companyia Telefó-
nica, el solleric Ramon
Rullan, ha fet entrega a cada
família del grup bosnió de tar-
ges magnètiques vàlides per
telefonar d'un valor de 2.000
pessetes cada una.

Ball benèfic

Una quantitat aproximada
de 60.000 pessetes fou la
recaptació obtinguda al ball
benèfic organitzat per Lolín
Roig el passat divendres als
locals de la Defensora Solle-
rense.

El ball tengué com a prota-
gonistes els músics d'Estel

d'Or i les més de cent perso-
nes que hi acudiren. En el trans-
curs de la nit els organitzadors
rifaren una bicicleta.

Intervenció quirúrgica

També en relació als refu-
giats bosnians la propera set-
mana sera ingressada a l'Hos-
pital General de Palma la nina
Anja Coric, de 8 anys, per ser
intervinguda quirúrgicament de
dues hèrnies. L'operació sem-
bla molt senzilla i tendrá una
rópida recuperació.

El Consell Insular, gerent de
l'Hospital General, es respon-

sabilitzà en el seu moment
davant el Col.lectiu d'Acollida
de cubrir les necessitats sanità-
ries dels refugiats durant la seva
estada a Sóller i cobrirà, per
tant, totes les despeses de la
intervenció.

Llibres escolars gratuits

L'Editorial Vicens Vives
ha regalatals nins bosnians tots
els llibres que els són necessa-
ris per seguir els estudis d'EGB
al Col.legi Públic Es Puig. Fins
ara els nins seguien les expli-
cacions dels mestres amb llibres
dels companys d'aula o mit-
jançant fotocòpies.

Maja Stanic a la
Universitat

Dilluns d'aquesta setmana
inició els estudis a la Uni-
versitat de les Illes Bale-
ars la bosniana Maja Sta-
nic.

Amb 19 anys d'edat havia
acabat els estudis secundaris
a Sarajevo i la guerra li ha impe-
dit continuar-los. Gràcies a les
gestions realitzades amb la UIB,
Maja Stanic ha pogut incor-
porar-se al primer curs de psi-
cologia i probablement podrá
examinar-se oficialment.

Nina Kulenovic, de 16
anys, també continua estudis
realitzant pràctiques d'enfer-
meria a l'Hospital General de
Palma que li seran veilids en
tornar a l'ex-república iugos-
lava.

L'acollida dels refugiats bosnians está resultant molt bona si es ¡utgen les
mostres de solidaritat del poble mallorquí. Tot i les notícies positives redactades
a continuació, el conflicte bèl.lic que es lliura a Bósnia i les demés repúbliques
de l'ex-iugoslávia resulten decebedores per als 34 bosnians que temen per la
integritat dels seus familiars i amics i per la destrucció i el futur del seu país.

REBAIXES
ROBA PER A INFANTS

Sa Lluna, 65	 -	 Telf. 611121	 -	 07100 SOLLER
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Exèrcit

Els soldats del Puig Major visiten les Coves d'Artà
Redacció

D'acord amb la progra-
mació d'activitats de l'"OFIS"
de l'Acuartelament Aeri "Puig
Major", el passat dia 23 es
realitzà una excursió, perquè
els soldats lliures de servei
d'aquell dia, visitassin les
Coves d'Artà.

Devers les 1 0'00 hores del
matí, es va partir de Sóller en
autobús des de Can Repic, en
direcció a les Coves, hi va
haver una gran animació per
part de tots els components
durant el recorregut.

Després de degustar un petit
aperitiu, foren visitades les
coves; la majoria dels soldats
s'endugué un record de les
mateixes realitzant fotogra-
fies a l'interior.

A les 14'00 hores aproxi-
madament, es traslladaren al
restaurant "Cal Dimoni"
d'Algaida, on fou servit un
suculent dinar, quedant, però
que molts satisfets tots els
comensals.

El Tinent Matitos, Delegat
de l'"OFIS", des de aquestes
retxes agraeix de tot cor tota
la col.laboració i *da que
ens donó la Delegació de
Joventut de Palma, per-
qué sense la mateixa, moltes
de les coses que férem, no ho
haguéssim pogut aconseguir.
També al personal del res-
taurant "Cal Dimoni", per les
seves atentes i meravelloses
atencions amb que vàrem ser
servits i tractats.

Els soldats feren una aturada
dels seus deures militars per
gaudir d'un dia d'excursió.

PORT DE SOL LER n11,

CALZADOS DE PIEL

GRANDES REBAJAS
EN ZAPATOS Y

BOLSOS
C/. Jaame Torrens n" 3	 Tel. 63 17 65

RESTAURANT
SA VINYA VELLA DEIA

Cerca cuiner o cuinera ami) experiència
Telf. 63 93 96 - Horari: de 9 a 16 h.

wcyikri,

Tr 633456

OPOSICIONES
C.A.S.B.,

Ayuntamientos,
Justicia, Correos.

Preparaciones
Telf. 63 37 21



Activitats de l'Associació
J.S.

Dia 19 de Gener ens va visitar per fer una
demostració dels seus llibres:

"História de España" i "Libro de la Salud"
de l'editorial Labor S.A., un representant que va
explicar les obres, pera que, si es compraven
tenien uns fabulosos regals; al final sense com-
prar res, regalàrem unes "estisores", una prac-
tica "rinyonera" per les senyores i un "Diccio-
nario Lengua Española" als senyors, tothom va
quedar satisfet pels regals.

Dia 21 hi va haver xerrada de Joan Esta-
des presentat pel president Pep Mora, dient que
era un antic amic particular, a més de ser un
gran investigador de l'arxiu municipal de Sóller.
Primer exposà un Pla Ignográfic de Sóller
de 1.971 de la col.lecció d'Alemany Vich. Sóller
segons els planols era dividit pel torrent en Vil.la
d'allài Vil.la d'asá, comunicant-se pel pont d'en
Fiol i d'en Rei.

Llavors s'exposà els carrers antics-carrer Nou,
Cap de Mort, Bisbe nadal, volta Piquera, Capita
Angelats, Quadrado, Mirto, de la Rosa, Gran
Via, camí d'es port, Castanyer, Real, Pastor,
Juan Marqués, Unió... - i altres, al final va ser
molt aplaudit, aquí només tenim un petit resum.

Cada dijous es fan coses per menjar, a més,

divendres, dissabte i diumenge tenim tapes varia-
des.

Dia 31 de Gener a les 12h a Sant Barto-
meu, Missa pels socis difunts de l'any 1.992; el
capvespre a les 5h hi haurà ball.

Dia 3 de Febrer, excursió nocturna amb sor-
tida a les 6'45h a la plaça d'Amèrica per assis-
tir a la comedia:

I vos té qué hi fa aquí? de Xesc Forteza al
Principal de Palma; per apuntar-s'hi ho heu de
fer al local social o al tlf. 632755.

Dia 14 de Febrer, diumenge Junta Gene-
ral de socis, a les 3'30 del capvespre per tra-
tar assumptes de l'associació.
Visites dignes de recalcar

El dia de Sant Antoni ens visita Sr. Josep
Frontera, propietari de Can Cremat on tants
d'anys hem estat gratuïtament; va rebre un calu-
rós aplaudiment de tots, va visitar el local i les
instal.lacions, va donar l'enhorabona pel canvi.
El President i la Directiva li donaren les gràcies
per les atencions i per tot el bé que ha fet a la
Tercera Edat.

També ens visita durant la vetllada de Sant
Antoni el Sr. Delegat de la Caixa de Pensions
Don Josep Muñiz i la seva senyora.

Donam les gracies a tots els col.laboradors,
principalment a la brigada de l'Ajuntament.

Veu de Sóller 
PUNTS DE VENDA

Sóller: Estanc de Placa
Con Godó.
Can Pere Lluc.
Con Calatayud.
Calabruix.
Ca'n Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu.
Botica Ca na Marqués.

L'Harta: Comestibles Vidal.
Port: Quiosc Lorente.

Papelería Chachi.
Dos Amores.

Fornalutx: Can Corona.
Deiá: Es Forn.
Palma: Quiosc del Born.

Estanc Placa Fleming.

¡OFERTA!!!
Su cocina a partir de 75.000 pts.

Todo en carpintería

JUNTO AL SYP
C/. Cetre, 15
07100 SÓLLER (Baleares)

XL,
C.I.F. B 07 546 344

Tel. 63 26 23
Fax. 63 26 23

arte?' 
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Carretera Deià-Sóller

La Conselleria ha
expropiat terrenys per
ampliar la carretera

Un grup de manifestants contraris al projecte de remodelació de la carretera es reuní dissabte a Can Bledo.

Tercera Edat

G.M.

Durant la present setmana fun-
cionaris de la Conselleria
d'Obres Públiques han aixecat
actes per procedir a les expro-
piacions dels terrenys que es veu-
ran afectats per les obres de remo-
delació de la carretera Deià-
Sóller que han de començar el
mes d'abril.

En total s'han hagut d'expro-
piar prop de 65.000 metres qua-
drats, pera no tots seran utilit-
zats pero l'ampliació de la carre-
tera. Totes aquelles franges que
al final de l'obra no s'hagin
emprat seran retornades als
antics propietaris.

A l'hora de tancar la present
edició mancava encara un dia
de plac per signar actes d'expro-
piació i una gran part dels pro-
pietaris afectats ja s'havia per-
sonat als ajuntaments de Sóller
i Deià per realitzar una descripció

Redacció

Dijous de la setmana ante-
rior, i amb quasi dues hores de
retard, es celebra a l'Audiència
provincial la vista del ludid de
faltes interposat per Margari-
ta Busquets de Fornalutx con-
tra Joan Estades de Mont-
caire i Bisbal.

Abans d'iniciar-se el judici,
Joan Estades, que assistí a la
vista sense advocat, fou sotmés
a una sessió fotográfica per part
deis companys de premsa de Ciu-
tat.

exhaustiva de les franges afec-
tades i signar l'expropiació.

Manifestació
Dissabte passat tengué lloc

la darrera acció contraria a la
remodelació de la carretera de
Deja. Quasi cent persones reco-
rreren la carretera des de Sóller
o des de Deja fins a Can Bleda
on es trobaren i compartiren un
dinar. De tornada penjaren car-
tells en protesta per l'atemptat
ecològic que, segons ells, supo-
sará l'execució del projecte de
la Conselleria.

Els manifestants consideren,
a més, que el projecte no ha
complert tots els tràmits legals
prescriptius perquè després de
les aportacions realitzades pels
aluntaments al projecte, els plà-
nols no han passat pel període
d'exposició pública i, per tant,
els ciutadans no poden conei-
xer-los.

Possibles injúries

Tot just després de la pre-
sentació de proves per part de
l'advocada de la demandant,
la jutgessa considera que podria
tractar-se d'un delicte penal i no
d'una simple ofensa contra
l'honor de Margarita Busquets.
En conseqüència, suspengué el
judici i ordenó l'obertura de
diligencies prévies pera un pos-
sible delicte d'injúries.

Joan Estades ha estat citat
a declarar el proper 22 de
febrer.

Tribunals

Estades de
Montcaire podría
ser jutjat per injúries

INMOBILIARIA CALZADA.
A.P.I. N. 346. TEL.: 759193-FAX. 200570
DELEGADO EN SOLLER

BUSCAMOS PARA LA VENTA:
CASAS RUSTICAS Y FINCAS RUSTICAS EN LOS TERMINOS
DE SOLLER, FORNALUTX, BINIARAIX, ES PORT Y DEIA.

• SOLLER, L'HORTA, casa rústica, 3 dormitorios, baño, salón
con chimenea, comedor, muy bien situada, con 800 m 2 . de
huerto frutal, a 5 minutos de la plaza. 26.000.000 ptas.
• SOLLER, casa rústica, 4 dormitorios, sala entrada, cocina
comedor con chimenea, jardín, 900 m 2 . huerto frutal, mag-
níficas vistas sobre el valle. 22.000.000 ptas. negociables.
• SOLLER L'HORTA, casa rústica reformada a estrenar de 3
dormitorios, 2 baños, salón con chimenea, gran entrada,
comedor, cocina, magníficas vistas y sol todo el día, 1.200
m2 jardín huerto. 27.000.000 ptas. negociables.



Quan es va fer la distribu-
ció de les capelles de la refor-
ma barroca es va dedicar
aquesta a Santa Llúcia de
Siracusa. L'any 1789, quan
Jeroni Berard va visitar
l'església per escriure el seu
llibre "Viaje a las Villas de
Mallorca" ens va descriure
aquesta capella així: "Y la capi-
lla que sigue, a este lado
izquierdo, a la gloriosa santa
Lucía con dos santos más de
bulto, todos en nichos regu-
lares. Cuatro columnas torci-
das, dos al segundo orden con
san Onofre, también de bulto,
todo antiguo y de sólo made-
ra sin dorar".

Un nou retaule

Al segle XIX, quan es va
decidir el canvi de titular de
la capella, podem suposar
que l'estat del retaule de fusta
sense daurar que ens descriu
Berard, no devia esser d'olla
millar, ja que es va construir
un retaule de fusta totalment
nou per a sant Joan Bap-
tista que és el que podem
veure actualment.

En el mateix lloc que ocupa actualment la capella de
ant Joan Baptista es trobava l'altar majar de la primitiva
església romaico-gòtica de sant Bartomeu, encara que

estava situat més endins que aquesta capella.

Talla de sant Joan Baptista.

Un altar daurat

L'altar d'aquesta capella
és de fusta daurada. Si decan-
tam aquest altar n'hi trobam
un altre davall de mamposte-
ria que presenta restes de pin-
tura vermella. S'ha dit que
aquest altar podria ser l'altar
primitiu de l'església romá-
nico-gótica, pero sembla que
aixa no es pugui afirmar per
dues raons: d'una banda, la
seva forma sembla més aviat
barroca; d'altra banda, el fet
que sigui de mamposteria fa
poc probable que es tras-
Iladás ja que com hem dit
abans l'antic altar major es
trobava més endins que
aquest. Per aixó, podem con-
cloure que es tracta de l'altar
de l'antiga capella de santa
Llúcia.

La Verge de la
Mamella

A la paret esquerra de
la capella es traba la talla
de la Verge de la Lactàn-
cia (coneguda popularment
amb el nom de Mare de
Déu de la Mamella).
Ens imaginam que, a una
época en qué no existien els

MIR/~~101~~~14"----

Josep Antoni Morell
González

Imatge de santa Llúcia de Siracusa.

Aquesta capella pochien ser les 	
restes de l'altar major medieval

A la part esquerra s'hi troba la
More de Déu de la Mamella

Capella de sant Joan Baptista.

Sabem per Rullan i Mir que
l'any 1841 es varen gastar
71 lliures i 8 sous per tan-
car la capella amb un reixat
de ferro i 305 lliures en el jas-
piat del retaule.

Damunt el basament i els
extrems del retaule s'aixequen
dues pilastres llises i es troben
dues columnes als costats de
la fornícula de santJoan. Tant
pilastres com columnes tenen
capitells jònics i un jaspiat
blavós. A la part superior de
la pilastre de l'extrem de la
dreta es pot veure un exvot
de santa Llúcia que roman com
a testimoni de la devoció a
l'antiga titular de la capella.

La imatge de san Joan
Baptista

A la part central es traba
la fornícula amb la imatge de
fusta policromada de sant
Joan Baptista amb una creu
a la mà esquerra i amb la mà
dreta senyala un anyell que
es traba als seus peus. La part
superior de la fornícula, amb
volta de canó, té un entei-
xinat de gust renaixentista.

A l'esquerra de sant Joan,
entre una pilastre i una de les
columnes descrites, es troba,
damunt una ménsula, la talla
de fusta policromada de sant
Bernat. Aquesta imatge du

un llibre a la mà esquerra i
que suposam que devia esse	 ARQUITRAU: Part inferior del cornisament, que descansa
un bàcul a la mà dreta, ence immediatament damunt el capitell de la columna.
ro que avui li'n manqui la pa	 BASAMENT: Cos inferior d'una columna o d'altra cons-
superior. Als peus del sant, qu trucció arquitectónica.
vesteix l'hàbit blanc dels ci	 CORNISA: Ornament sortit, generalment horitzontal i mot-
tercencs, es troba una mitre Ilurat, que va de banda a banda a la part superior d'una
El tros de retaule de darrer façana.
sant Bernat té un jaspiat ve	 ENTAULAMENT: Part superior d'un ordre d'arquitectura,
mellós i, a la part superio que - es compon d'arquitrau, fris i cornisa.
uns grutescs daurats.	 FRIS: Part de l'entaulament compresa entre l'arquitrau i la

cornisa, i en la qual sol haver-hi figures o elements orna-
A la dreta del titular de 1 mentals.

capella, i amb una decoraci	 GRUTESCS: Ornament capritxos d'animalons, bestioles,
idéntica a la de l'altre costc quimeres i fullatges.
es troba, sobre una ménsull 	 JASPI: Pedra fina, varietat d'agota, opaca, de colors variats
la imatge juvenil de sant Llu segons les impureses, de gra fi i susceptible de gran poliment.
Gonzaga (recordem que \ JASPIAT: Que té un aspecte semblant al del j aspi per les
morir als 23 anys) que es seves vetes i pics.
subjectant una creu que a

vegada contempla. Aquesta
imatge té el cap i les mans de
fusta i la resta de sac i guix.

Un retaule de gust
renaixentista

Damunt tot el primer cos
descrit hi ha un entaulament
de gust clàssic amb el seu
corresponent arquitrau, fris
amb grutescs daurats sobre
fons blau i cornisa que donen
pos al segon cos del retau-

Sobre la imatge de sant
Joan trobam la fornícula que
conté santa Llúcia de Siracu-

sa amb una palma a la má
dreta i un plat amb els seus
ulls a la mà esquerra. Tal vega-
da es tracta de la mateixa talla
de fusta policromada que al
segle XVIII va trobar Berard
presidint el retaule. Tant la part
superior de la fornícula com
les dues pilastres dels seus cos-
tats tenen decoració de gru-
tescs. Als extrems d'aquest
segon cos hi ha dos àngels,

coronant al retaule es traba
un acabament triangular.

Aquest retaule és de gust
renaixentista encara que
hem de tenir en compte que
es tracta d'una obra de la mei-
tat del segle XIX.

biberons i no tothom podia
tenir una dida, devien ser
moltes les dones que li resa-
ven per demanar-li Ilet per
poder alimentar els seus
nadons. Si ens fixam en la
xuclada que fa el nin
podem veure que aquesta
Mare de Déu está ben pro-
vista de Ilet el que devia inci-
tar a unes oracions encara
més devotes.

A la paret dreta de la
capella es traba una porta
d'accés a la sagristia i, al
damunt, la pintura de santa
Caterina de Sena envolta-
da per escenes de la seva
vida.

VOCABULARI

	La Parròquia de Sant Bartomeu

La ca ella de sant Joan Baga, santa liúcia a Nlare de Déu de la Ma

est. eatele
Vos ofereix un gran assortit amb:

esportives, botes de muntanya, pantuflas, sabates
C/. Sa Lluna, n 2 74	 Tel. 63 28 74

REBAIXES

PANADEIPASTELERIA

FkU
Lluna, 630132

Santiounfono 63 1286
FABRICA: !neta, abolet- Tel. 63065 I

PI(	 PAC.

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)

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87
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Veu d'Església

Diada de la Pau
J.5

El grup de Drets Humans
de Mallorca ha preparat,
com cada any, la Diada de
la no violència i la pau,
enviant un dossier per l'edu-
cació en la pau a tots els
col.legis públics i privats de
Mallorca, ha organitzat la pas-
setjada de les banderes de
la pau des de la placa
d'Espanya fins al Parc de la
Mar.

Enguany el lema de la
Diodo és:

P.M.

Tot el que és bo s'acaba i
el que és dolent també. Hem
viscut per tot arreu dies inten-
sos nadalencs de pau, de joia,
de sentiments universals...

Ara anam embalant tot el
que hi havia estés per casa
o que ens ha acompanyat al
llarg d'aquests dies: romandrà
amagat fins el proper Nadal.

Jo no voldria embalar
Nadal, com faig sovint. Aques-
tes establies de cara i ulls
romanen a casa de cap a cap
d'any, callada i silenciosa-
ment, però estan aquí. Ara
he après la Hice), cal aplicar-
la a la vida, en la monotonia
de cada dia. Ara comença
el Nadal de la quotidianitat,
no del torró i del cava però
si del pa amb oli, no del
"boom" de la fantasia deis
Reis, però si de l'acollida gra-

tuïta a casa.

Nadal a casa

Ara comença Nadal a
casa nostra, aquest Nadal de
cada dia: del treball fet amb
honestedat, de la col.labo-
rack> amb les Entitats per
poder conseguir una petita
millora a l'escala del fill o a
la barriada, de poder acla-

"Amb fam i odi no hi
ha pau", fent referència als
grans conflictes de Somalia
i Bósnia. Durant l'acte de clo-
enda s'entregará una distin-
ció al poble de Sóller per
l'acollida tan solidária que
tenen amb les famílies de B6s-
nia.

Sóller ha organitzat una
cursa a favor de la Pau i Natu-
ra que es farà dio 31, diu-
menge a les 10'30 del matí.

"Vine a córrer a mb mosal-
tres".

rir que d'una vegada se faci
aquesta tan necessària carre-
tera d'aquesta
mitja hora a la setmana que
vaig a veure aquella velleta
malalta, de fer la compra a
la ve .inada perquè té el nin
malalt, d'aquella paraula
aclaridora d'un malentès creat
dita honestament al company
de treball, de la mitja hora
de jugar amb el petit abans
de veure el programa de la
tele, d'ajudar a fer el sopar
a la dona mentre ella dóna
el bany al petit, d'apagar la
tele un cop a la setmana per
pregar junts...

Nadal de cada dia

Ara continua Nadal,
Nadal de la quotidianitat,
aquest Nadal on no brindam
perquè no hi ha res d'extra-
ordinari per fer-ho, però vivim
cada dia en casa nava. En
això petit, senzill, tendre... en
això sense importància, Tu,
Senyor, hi estás present espe-
rant el nostre reconeixement.
Es aquest Nadal de cada dia
que tan serveix per la padri-
na vella com per l'intel.lec-
tual, tant se'm dóna, no és
qüestió de sebre gaire coses.

Ens hem menjat les coques,
ara ens resta pair i viure
Nadal.

Festes passades,
coques menjades

YA.A,A
Arzer- — — K7a
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La secció primera de l'Audiència
provincial de Palma acaba de confirmar la
sentència dictada l'any 1990 pel Jutjat d'Inca,
segons la qual els germans Joan i Pere Vicens
Colom poden utilitzar l'esplanada de can
Carabasseta, tant per passar-hi com per
aparcar-hi vehicles. Can Carabasseta está

situat al nucli de sa Calobra, en el terme
municipal d'Escorca.

La demanda va ser interposada i
posteriorment recorreguda per Catalina
Enseñat, esposa del portaveu del PP al
Parlament de les Illes, que ha estat
condempnada a pagar les costes del judici.

El plet
s'establí
als
voltants
de la
ulilitzadó
d'aquesta

al
de sa
C,alobra

"El Día 16 de
Baleares" convertit en
"El Día del Mundo"

Redacció

lmportants canvis s'han
produit en el món del perio-
disme balear durant la
darrera setmana, que modi-
fiquen l'espectre de publi-
cacions insulars.

El Día 16 de Balea-
res, periòdic imprès com
Veu de Sóller per OMNI
S.A., va rompre les relacions
amb el Grupo 16 de Madrid
per qüestions econòmiques
fa dues setmanes, i des del
passat dimarts apareix amb
la capçalera El Día del
Mundo una vegada acor-
dat un contracte amb el jove
rotatiu El Mundo també
madrileny.

El canvi ha suposat
l'abandonament del porre-
renc Tomas Bordoy de
la direcció del diari que ha
estat assumida per Basili
Baltasar.

Per altra banda el
Grupo 16 edita des de
dilluns una nova edició per
a la nostra autonomia, Dia-
rio 16 de Baleares,
amb vuit pàgines d'infor-
mació regional.

El ventall periodístic
balear és ara de cinc dia-
ris: Ultima Hora, Dia-
rio de Mallorca, Bale-
ars, Diario 16 de Bale-
ares i El Día del
Mundo.

Premsa

Antoni Cabot guanya el
subcampionat
d'Espanya de positura

El presidentde l'associació
de Canaricultors de Sóller,
Antoni Cabot Tries, va
guanyar a Malgrat de Mar
(Girona), fa uns quinze dies,
el Subcampionat d'Espan-
ya en la modalitat de posi-
tura. Cabot hi presenta
només dos canaris i un
d'ells fou elegit pel Jurat
d'entre un total de més
de tres mil exemplars.

Regularitat
Antoni Cabot ha estat

també el guanyador del sub-
campionat de les Balears a
la regularitat. Aquest premi
s'atorga a les quatre millors
puntuacions obtingudes en
altres tants concursos de les
Illes. El premi l'ha aconse-
guit en la modalitat de color,
amb un canari bruno plata
rubí.

Poc interés

A un breu intercanvi d'opi-
nions, el president s'ha
lamentat del descens que ha

experimentat l'afició solleri-
ca als canaris durant els
darrers anys. Cabot mani-
festó que "hi ha criadors peró
molts no volen ser socis i jo
no sé per qué".

Al final, el president"
expressà la seva confiança

en que la situació millorarà:

"Ara sembla que hi ha un
grup de joves que volen
intentar remuntar la nostra
societat i renovar-ne la Direc-
tiva. Voldria que això fos així
i que tot anás bé".

Avisos Eclesials
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Els germans Vicens "Nyegus" guanyen el plet 

L'esplanada de can
Carabasseta no és
exclusiva de la
familia Enseñat

Redacció

La demandantal.legava que
a la seva escriptura de propie-
tat no s'esmenta cap servitud de
pas per aquella esplanada i, per
tant, els germans Vicens no
tenien dret a utilitzar-la.

La sentència addueix que els
demandats utilitzen l'esplanada
per passar-hi i per aparcar-hi anys
abans de la data de l'escriptu-
ra, i que de les fotografies i la
descripció física d'aquell indret
s'infereix "la existencia de un
camino que posibilita el tránsi-
to hasta las casas y fincas más
alejadas de la carretera de sa
Calobra".

Possessió compartida
La senténcia reconeix que les

dues pa rts exerceixen una possessió
compartida sobre l'esplanada, i que
els germans Vicens mai no han vol-
gut utilitzar-la de forma exclusiva
"sino que pretende su utilización
como ha venido haciendo desde
años antes, acomodada a su fun-
ción de paso y eventualmente a
estacionamiento".

En aquest sentit, un dels ger-
mans manifestava a Veu de
Sóller la seva satisfacció per la
sentència, i afegia que no són
ells qui han guanyat el plet, "sinó
el públic en general, perquè ara
tothom podrá utilitzar aquella pla-
ceta per passar o per aparcar-

L'Ajuntament destinará
ajudes a Zciir a Somàlia

G.M.

L'equip governant a l'Ajun-
tament de Sóller, que es traba
confeccionant el pressupost per
a l'any 1993, té previstconsignar
la mateixa xifra que l'any pas-
sat, 500.000 pessetes, com a
ajuda al Tercer Món,

La batlessa Isabel Alcover
pensava atorgar l'ajuda a la mis-

sió africana de Kimshasa, al
on s'hi traba una religio-

sa sollerica.
El PSM, per la seva banda,

sol.licità que la quantitat es des-
tinós a ajudar a Somalia davant
la imperiosa necessitat d'ali-
ments que té aquell país.

Davant les dues propostes
s'ha decidircompartirel mig milió
entre les dues propostes.

Canaricultura

Coordinadora de Joves
Cristians de Sóller

Assemblea

Avui vespre, divendres dia
29, a les 21'00h, al Casal
"Pau Noguera" (els Jardins);
carrer Moragues, número 1,
es celebrará Assemblea
ordinaria trimestral de la Coor-
dinadora.

Pregaria per la Pau

Demà dissabte dia 30, de

19'00 a 20'00 hores, a l'esglé-
sia de l'Hospital, es celebrare:
una pregaria per la pau del
món, preparada expressa-
ment pel grup deJustícia i Pau
de Sóller.

Cursa per la Pau i la
Natura

Volem animar als ¡oyes
cristians, i a la joventut de
Sóller en general, a partici-
par a la Cursa no competiti-
va que per la Pau i la Natu-
ra tendrá lloc el proper diu-

menge 31, a les 10'30 hores
del matí, amb concentració a
Placa, davant l'Ajuntament.

Torneig d'escacs al
casal

S'ha organitzat un Torneig
amistós d'escacs entre els
joves de la Coordinadora, que
es jugara cada diumenge cap-
vespre al Casal "Pau Nogue-
ra". El plac d'inscripció (200
pessetes) acaba el 7 de Febrer.
Interessats, contactar amb en
Xisco Martínez o en Toni Celiá.



Nota del C.F. SOLLER

Tècnics plantilla
cobraran un terç
menys

Primera Categoria:
1.- Antoni Molino, 4 punts.
2.-An ton i Colom, 3 punts (8 Bucholz).

Jesús-M, Abella, 3 punts (6 5
Bucholz).
4.-Héctor Guerrero, 2'5 punts.
5.- Francesc Rado, 2 punts (9 Bucholz).
6- Jaume-A. Agulló, 2 punts (75
Bucholz).
7.-Jaume Mascará, 2 punts (7 Bucholz).
8.-Josep Montaner, 2 punts (6 Bucholz).
9.-Joan-M. Navarro, 1 punt
10.- Miguel Dolz, O punts.

Segona Categoria:
1.- Antoni Darder, 4 punts.
2.-Joan Marroig, 3 punts (9 Bucholz,
5 Sonneborn Berger i 4  Mitjà(.
2.-Josep Frontera,3punts (9Bucholz,
5 Sonneborn Berger i 4 MVI).
4.- Bartomeu Palou,3punts (7Bucholz).
5.-Jaume Morell, 2 punts (10 Bucholz).
6.-Martí Ferrer, 2 punts (9 Bucholz).
7.-Miguel Oliver, 2 punts (7 Bucholz).
8.-Joan Coll, 2 punts	 BucholzI.
9.- Rafel Buz& 1 punt (8 Bucholz).
10.-Anton i Martinez,1punt (7Buchok
11. - Josep Mafe O punts (7 Bucholz
12.-Nadal Perelió, O punts (5 Bucholz

VIII Torneig "Circulo Sollerense"

Molino i Darder
Campions!

Amb aquest triomf n'Antoni Molino aconsegueix el liderat
absolut, amb quatre victòries, seguit per n'Abellá amb tres.

Joan

Una altra vegada es cum-
pliren els pronòstics. Un pletó-
ric Antoni Molino acon-
seguia imposar-se a un hon-
rós, destacat i meritós fina-
lista: Antoni Colom, acon-
seguint així el triomf final en
aquesta vuitena edició del
popular Torneig "Circulo
Sollerense", i el desempat
a la general de victòries amb
el seu etern rival Jesús -M.
Abella, que en aquesta edi-
ció es classificà en tercer
lloc.

Els resultats de les parti-
des disputades aquesta set-

Resultats

mana dins la PRIMERA
CATEGORIA foren els
següents:

A. Colom O - A. Molino 1
F. Rada O - J.M. Abelló 1
J. Aguiló O - H. Guerrero 1
J.Montaner 1 -J. Navarro O
J. Mascará 1 - M. Dolz O

i dins la SEGONA CATE-
GORIA aquests:

A. Darder 1 -1. Morell O
J. Marroig 1 - M. Ferrer O
M. Oliver O - B. Palou 1
R. Bauzó O - J.Frontera 1
J. Coll 1 -J. Mafe O
A. Martinez 1 - N.Perelló O

I fins aro primer e
cot, en soLlitari.
$ Ingeniero III, abrí

p. de dos; l'
de VUIT PUNTS,

damunt els seus més inme-
diats perseguidors, és quasi
insalvable. El resta
Higa ha deiér''dét tot
cionant, tot dos depenen

mateixos. El parta
que ha d'enfrontar-los, pot
ésser decisiu. A la lliga
d'Honor no hi va haver sor-
preses, els equips capda-
va nters guanyaren totl •
Unió de Sóller es col.loca
como més ferme candidat
a :bailar per,.la segona
pid:stlkmentr4Mwei C.P.
SMIettendaltiliVr Mafia
feina per aconseguir una
classificació a la zona de
la tranquibtat.

Primera B. Unió
Sóilerva perdre
ma contra el :C. , s Fati!.

Belles Pistes dé Tercera,
segueix com partí nt liderat,
empatat a 20 punts amb el
Lidia.

Les allotes del C.P. Unió
de Sóller, lídersdestacades,

an fermes segures cap
el títol

u esporhva
29 de gener del 1993 / Veu de Sóller 11

Des de temps enrera, i con-
creta ment des qué el Vice-pnt.,
Sr. Vaquer assumí les funcions
de presidència del C.F. Sóller,
la Junto Directiva ha vengut ana-
litzant les perspectives  econò-
miques de l'entitat pel que fa a
la present temporada. Com a
consecuéncia de l'estudi realit-
zat, s'arriba a la conclusió de
que calia ajustar el pressupost
amb criteris més realistes ja que
els costos de manteniment de
l'equip a la III Divisió Nacional
venien excedint el que inicial-
ment s'havia previst, mentres que
per l'altre costat els ingressos
es situaven per sota del que
s'esperava.

La Junta Directiva, havent
escoltats els informes del Sr. Tre-
sorer, dicidí que havia arribat
el moment de prendre mesu-
res concretes i urgents per
evitar situacions d'insolvència
o hipotecar l'entitat de cara a
pròximes temporades. Una
actuació a temps podia estal-
viar al C.F. Sóller el passar per
situacions com les que otra-
vessen altres clubs de la cate-
goria, o les més greus que
pateixen la S.E. Eivissa o el Sp.
Maonès. Com a gestors valoró-
rem com un acte de greu irres-
ponsabilitat el romandre pas-
sius, i des de setmanes enrera
estam ideant una sèrie de solu-
cions encaminades a reequi-
librar el pressupost que passen
per:

A)Augmentar el volum
d'ingressos, diversificant les
font i esgotant tots els recursos
al nostre abast per gaudir d'un
marge acceptable de solvència
económica.

B) Retallar les despeses
ordinàries sense afectar al nor-
mal funcionament de l'entitat ni
als resultats esportius.

Entre les mesures orientades
a retallar les despeses hi havia
la proposta de minvar en un terç
(33%) les quantitats que venien
cobrantels membres de la plan-
tilla i els tècnics. Això havia de
permetre, sobre criteris d'equi-
tat i de solidaritat, mantenir
l'actual estructura de la planti-
lla, sense obligar-nos a empren-
dre mesures dràstiques que hau-
rien resultat traumàtiques i lesi-

ves als interessos del club. Tras-
nadada la iniciativa als propis
interessats, i després de les
lògiques explicacions de motius
i negociacions, el passat dimarts
-19 de gener- la Directiva i la
Plantilla arribaren a un acord
sobre la base de la deducció
del 33%, procedint-se a abo-
narla mensualitat pendent sobre
les naves quantitats resultants.

La Junta Directiva del C.F.
Sóller vol expressar públicament
la seva consideració i agraïment
a la Plantilla i als Técnics de
l'entitat pel sacrifici que han assu-
mit i per la seva comprensió
envers les dificultats que podien
haver-se plantejat en un futur
ben pròxim. La Directiva NO
ESTALVIARA ESFORÇOS per
correspondre, en la mesura de
les seves possibilitats, a les
sobrades mostres de profes-
sionalitat de tots ells i a l'esti-
mació al club que han demos-
trat amb l'acceptació de la nos-
tra proposta i amb la seva
excepcional conducta sobre el
terreny de joc.

A tots ells, i a l'afició que
ens vé fent costat, moltes  grà-
cies!.

Sóller 20 de gener de 1993
LA JUNTA DIRECTIVA DEL

C.F.SOLLER

Futbol Solleric

Escacs Petanca



1
PORTO CRISTO

2
C.F. SOLLER

El Porto Cristo no va
frenar al Sóller

Bielet

Porto Cristo: Lozano,
Tomás, López, Pastor, Nadal,
Nieto, Xisco (Nacho minut 75),
César (Julián minut 84), Veci-
na, Navarrete i Nando.

Sóller: Juan jo, Ferrer,
Nadal, Brugos, Tovar, Mar-
tín, Cladera (Rodríguez minut
90), Alfons (Edu minut 75),
Christian, Carmelo i Marín.

Arbitre: senyor Ribot
Riera ajudat pels liniers sen-
yors Guardiola i Sans. Mostrà
targes grogues als jugadors
del Sóller Marín (minut 23) i
als jugadors locals Vecina
(minut 1), Navarrete (minut
55), Xisco (minut 57), Loza-
no (minut 66) i vermella a Pas-
tor (minut 92).

Gols: Nadal rematant
una falta en el minut 5, 1-0,
Christian creuant la pilota
quan II sortia el porter en el
minut 35, 1-1, Ferrer de
penal en el minut 40, 1-2.

de l'àrea del Sóller, que fou
treta per Navarrete i cop de
cap del defensa Nadal, que
havia pujat a rematar, no va
poder fer res Juanjo per atu-
rar-lo, avançant-se al mar-
cardor l'equip local.

Els sollerics es posaren nir-
viosos i començaren a impo-
sar el seu joc, tenint les pri-
meres oportunitats en els
minuts 11 i 16 a tir de Car-
melo i Ferrer rematant una falta
treta per Cladera.

Christian i Alfons varen dur
de cul a la defensa local; pas-
sat el primer quart d'hora en
Christian i n'Alfons comença-
ren a fer mal a la defensa local,
sense desmerèixer cap juga-
dor. N'Alfons tot el partit va

pitant l'arbitre el corresponent
penal, perdonant la targeta
vermella al porter. Xuta el
penal Ferrer que no perdona;
disposant d'una altra oportu-
nitat n'Alfons abans del des-
cans que desbarata el porter.

Després del descans el
Sóller va fermar el
resultat.

Iniciada la segona part el
Porto Cristo va fer uns minuts
de pressió a la porteria d'en
Juanjo, aguantant el Sóller molt
bé darrera sense renunciar al
contraatac; anaven passantels
minuts i el marcador va fer
justícia al que es féia damunt
el terreny de joc.

Quan es duen 20 minuts

En
Christian

toma
foradar

la
porrona
contraria

El passat diumenge el
Sóller es desplaça a Porto Cris-
to per jugar el partit corres-
ponent a la jornada, feia un
capvespre assolejat, fent-se
notar a les graderies més
afeccionats sollerics que
locals. Es preveia que es
podria puntuar i així va ser,
el terreny de joc en molt bones
condicions, però petit, el que
no beneficiava el joc de la
davantera sollerica.

En el minut 5 una
gerra d'aigua freda.

Just començat el partit en
una de les primeres jugades,
l'àrbitre va pitar una falta fora

guanyar la partida al seu
marcador, en Christian el
minut 27 va donar el primer
avís i quan corria el minut
35, una gran jugada enmig
del cama d'en Marín que
passà la pilota a Christian i
aquest empató. En el minut
39 Alfons culmina una bona
jugada de Tovar, desviant a
córner.

Abans del descans
s'havia girat el
marcador

Quan corria el minut 40
en Christian escapa amb la
pilota controlada enfilant la
porteria, el porter surt i el toma

de joc, una gran jugada de
Carmelo no va poder ésser
aprofitada per Christian que
hagués sentenciat el partit. Els
entrenadors feren els dos can-
vis permesos el que no va can-
viar la tónica del partit arri-
bant al final amb aquesta
victòria justa pels mèrits dels
dos equips.

Partit vinent

Passat-demà diumenge a
les 16'00 hores ens visitará
al camp d'en Maiol el Car-
dessar, si els al.lots d'en Bes-
tard seguéixen amb aquest oc,
l'espectacle i els gols estan
assegurats.

Futbol Tercera Divisió Futbol base
Benjamins     

Antoni Sampol preseleccionat per l'Equip Balear  

Sóller 1 -
Sant Pere 1

Alineació: Pomares, Miki,
Alcover, Lluc, Quellxa, Sampol,
Gerardo, Manolo, Barceló, Lluís,
Miguel, Far (Enseñat, Juanjo
Gonzalo)

Gols: 1-1 Gerardo
Sense cap mena de dubte

era el partit de la setmana,
s'enfrontaven primer i segon clas-
sificat. Va ser un partit tal i com
la gent esperava, emocionant
fins el final.

Hi va haver una part per cada
equip, a la primera els visitants

dominaven a plaer, on podem
destacar les bones interven-
cions del porter Pomares. A la
segona, els sollerics sortiren a
capgirar el marcador però sense
sort de cara a porteria ja que
es mereixien més que un empat.

Els propers partits són deci-
sius per poder optar al Play-off.
Denla Patronat-Sóller.
Pre-seleccionat.

El jove jugador Toni Sam-
pol del benjamí Sóller, dilluns
passat va ser notificat de la seva
pre-selecció a l'equip balear, on
després de passar unes proves
se li confirmara la seva partici-
pació a la Selecció Balear.      

Infantils

C.F.Sóller 2 -
Murense O

C.O.R.N.E.R.

Alineació: Alcover, París,
Molino, David, Colom, Juan
Carlos, Fontanet, Enseñat,
Ribas, Volcaneras, Rodríguez
(Cesar, Seguí, Hernáiz i Gre-
gori)

Gols:
1-0 Juan Carlos a la treta

d'un comer per Rodríguez. 2-
O Fontanet després d'una
bonica jugada al mig de
camp on la pilota és penja-

da per n'Hernáiz i en Fonta-
netsense deixar-la botar engai-
ta un fort xut.

Pareix com si les coses
s'arreglassin, ja duim dues
victòries consecutives i espe-
rem que no siguin les darre-
res. El Sóller en tot moment
domine] però d'un principi
pareixia com si la pilota no
volgués entrar ja que oportu-
nitats hi va haver. Amb un O-
O arribaríem al descans,
s'havia de marcar algun gol
cosa que a la segona part va
ser possible i poder encara
pensar amb la permanencia.

El diumenge descans.

Juvenils
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Ses Salines 6 -
Sóller O

C.O.R.N.E.R.

Alineació: Miguel, lsma-
el, No Pro, Esteva, Portillo,

Timoner, Boto, Pastor,
Ense.„

n principi la es prevéia
ei Salines dis-

tian:. equip i així

Ferrictlense-O
Sollerense-' 1

Alineació: Guillem,
Ripoll, Mas, Ventura, Héctor,
López, Juan, Toni Arbona,
Tomeu, Pedro, Ravi (Fontanet,
Brunq4aí i Ernest)

Tomeu.
Una gran victoria l'acon-

seguida pel Sollerense dins
el comp deis— tot
començar el partit els
tics s'avancen, un gol
ningú 	ja que I
ció d'en	 no era la

dos pu
ol



Sóller O -
Estudiantes O

El Sóller i
l'Estudiantes
donaren un
bon
espectacle

Toni Lladó

Sóller: Pomares,
Marroig, Ensenyat, Miki,
Coll, Jayi, Albert, Brage
Carbó, Casas, Sampol
(Puig, Bernat).

El públic que acudí a
Ca'n Maiol va poder gau-
dir d'un magnífic partit, va
estar molt igualat i va ser
molt tècnic; el domini fou
sempre alternat perquè es
va jugar molt pel centre del
Comp.

Les ocasions es veien
a les dues porteries i això
va fer que el partit
s'animás de mica en mica
però les oportunitats més
ciares les va tenir l'equip
solleric durant els darrers
minuts, una per Puig i
l'altre de Col l que no
aconseguiren batre la por-
teria visitant.

Hem de dir que el Sóller
s'enfrontá amb l'actual líder
de la seva categoria i per
això va costar molt intemp-
tar aconseguir un gol; ara
el Sóller ja ha finalitzat la
primera volta.

Partit vinent:
Sóller - La Unión

El Sóller quasi segur
que no tendrá gaires pro-
blemes per fer-se amb el
partit ja que la Unión és
un dels darrers classifi-
cats i a més el Sóller a la
primera volta aconseguí
dins el seu camp deu dia-
nes (0-10).

Port de Sóller O -Ferriolense O

No es va poder marcar
Bielet

Port de Sóller: García,
Coll, Vidal, Ruíz, Sacarés,
Ribas (Forteza minut 65),
Galindo, Coca, Arbona (Ros
minut 60), Barrero i Jiménez
(Guerrero minut 65).

Ferriolense: Palmer,
Escudero, Ortega (Ramis minut
65), Pericás, Vidal, Márquez,
Zanoguera, Alomar, Riera
(Fullana minut 71), Estarellas
i Suárez (Mulet minut 35).

Arbitre: senyor Bauzá
Aguiló ajudat pels liniers sen-
yors García i Pérez que va
mostrar targetes grogues als
jugadors locals Guerrero
(minut 89) i Coca (minut 65)
i als jugadors del Ferriolense
Riera (minut 10), Escudero
(minut 40), Zanoguera (minut
55), Pericás (minut61) i Ramis
dues (minuts 79 i 81).

El Port de Sóller no va
foradar la porteria
contraria

El passatdiumenge dema-
tí el Port de Sóller va dispu-
tar el partit corresponent a la
jornada contra el Ferriolense,
el partit no va tenir molta qua-
litat però si hagués hagut un
guanyador de veritat, aquest
hauria estat l'equip local.

Els jugadors del Ferrio-
lense molt joves, no són molt
tècnics però varen Iluitar tot
el partit tancant molt bé en
defensa, no deixant fer el seu
joc a la davantera del port.
Les oportunitats més ciares
foren dels locals, sobretot una
de Guerrero en els darrers
minuts. El partitva acabar amb
aquest repartiment de punts
que es pot qualificar de just.
Proper partit

El Port s'ha de desplaçar
a Montaura, equip que pot
ser asequible per puntuar.

Redacció

Clasificació del pretni de la
reqularitatde VEUdeSOLLER.
1:Juanjo, 21 punts
2.-Christian, 20 37 punts
3. -Cladera, 20,28 punts

4.-Alfons, 119,12 punts

6.-Tovar: 1
 9,03 punts

...:
m
C_ oarmelo, z ;24 punts

a artin, .5,58 punts-

I, 14 punts
11,91 puntsiu Yaz uez,q 

PRIMERA REGIONAL

BARRACAR-S'ARRACO 	
PORT SOLLER-FERRIOLENSE 	
MARGARITENSE-MONTAURA 	
SES SALINES-SANTA EUGENIA 	

1-0
0-0
3-1

-(Susp.)
ALQUERIA-PETRA 	 0-1
ROTLET-MOLINAR- INDEPENDIENTE 1-3
CIDE-ARTA 	 1-2
SOLEDAD-COLLERENSE 	 4-0

1. MARGARITENSE .... 	 18	 11 6 1 33 12 28 +12
2. Soledad  	 18	 8 7 3 25 17 23 +5
3. Arta  	 18	 9 4 5 45 26 22 +4
4. Santa Eugenia  	 17	 10 2 5 44 26 22 +4
5. Ses Salines  	 17	 9 4 4 30 22 22 +6
6. S'Arraco  	 18	 7 7 4 27 23 21 +1
7. Petra  	 18	 6 8 4 36 22 20
8. Independiente  	 18	 7 6 5 36 26 20 +2
9. Port Soller  	 18	 8 4 6 22 20 20 +2

10. Collerense  	 18	 7 6 5 25 29 20 +4
11. Rotlet-Molinar  	 18	 4 8 6 33 36 16 -2
12. Ferriolense  	 18	 3 9 6 20 23 15 -3
13. Barracar  	 17	 5 4 8 30 43 14 -4
14. Montaura  	 18	 6 1 11 36 45 13 -7
15. Cide  	 18	 3 6 9 19 35 12 -4
16. Escolar  	 17	 4 1 12 16 38 9 -9
17. Alqueria  	 18	 1 3 14 14 48 5 -11

TERCERA DIVISIO

SANTA EULALIA-ARENAL 	 2-1
ESPORLAS-MANACOR 	 0-4
PORTMANY-FERRIOLENSE 	 1-2
AT. CIUDADELA-B CALA MILLOR 	 0-1
AT. BALEARES-CONSTANCIA 1-0
MALLORCA AT -SON ROCA 	 2-0
PLAYAS CALVIA-ALAYOR 	 1-4
CARDESSAR-FERRERIAS 	 1-1
PORTO-CRISTO-SOLLER 	 1-2
LLOSETENSE-POBLENSE 	 1-2

1. MANACOR 	  21 16 2 3 55 18 34 +12
2. Santa Eulalia  	 21 13 5 3 34 17 31 - +9
3. Playas Calvia  	 21 13 3 5 39 24 29 +9
4. Mallorca At.  	 21 12 4 5 46 26 28 +_8
5. At. Baleares  	 21 10 6 5 34 25 26 +-6
6. B. Cala Millar  	 21 9 6 6 32 29 24 +2
7. Alayor  	 21 8 8 5 31 28 24 +2
8. Ferrerías  	21 8 7 6 18 16 23 +1
9. Soller  	 21 9 4 8 36 27 22 +2

10. Poblense  	 21 9 2 10 28 26 20
11. Cardessar  	 21 5 9 7 20 26 19 -1
12. Esporlas  	 21 7 5 9 24 33 19 -3
13. Portmany  	 21 5 7 9 20 29 17 -3
14. Ferriolense  	 21 5 7 9 15 24 17 -5
15. At. Ciudadela  	 21 5 6 10 21 31 16 -4
16. llosetense  	 21 5 5 11 25 34 15 -5
17. Arenal  	 21 6 3 12 23 32 15 -7
18. Constancia  	 21 6 3 12 27 37 15 -7
19. Porto-Cristo  	 21 7 1 13 28 40 15 -5
20. Son Roca  	 21 3 5 13 16 50 11 -11
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Futbol Cadet 	 Futbol Primera Regional  Resultats i confrontacions      

Tercera Divisió
La propera jornada:
Manacor - Arenal
(Fernández Garcia)
Ferriolense - Esporles
(Florit Febrer)
Cala Millor - Portmany
(Molina Campuzano)
Constància - At.Ciudadela
(Munar Gelabert 1
Son Roca - At.Baleares
(Arbona Comellas)
Alaior - Mallorca At.
(Santandreu Munar)
Ferreries - Platges
(Daza Blanco)
Poblense - Porto Cristo
(Quesada Segura)
SOLLER - CARDESSAR
(Urbano Lucena)
Llosetense - Sta. Eulàlia
(Santandreu Navarro)
Golejadors de Tercera:
14 gols: CHRISTIAN (SOLLER)

Premi Regularitat

12 gols: Fabian (Mallorca)
11 gols: Femeníes (Manacor) 10
gols: Nofre (Manacor)

gols: Verger (Mallorca),
Tudurí (Manacor).
8 gols: ALFONS (SOLLER)
4 gols: CLADERA (SOLLER)
3 gols: FERRER (SOLLER)	 2
gols: MARTIN (SOLER)
1 gol: EDU, RODRIGUEZ,
AGUILO, TOVAR,
TOLO (SOLLER)

Primera Regional
La propera Jornada:
S'Arracó - Marratxí
Ferriolense - Barracar
MONTAURA- PORT DE SOLLER
Santa Eugènia - Margaritense
Petra - Ses Salines
Independent C/R - Alqueria
Arta - Rotlet-Molinar
Col lerense - Cide
Soledad - Escolar

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. Telí. 63
14 62 i 63 03 87.

ES VEN ordinador
PC] Olivetti 64 K amb
disc dur de 30 MB i moni-
tor monocrom en bones
condicions, preu interes-
sant. Telf. 63 24 11.

GRAN OCASION!
Magnífico apartamento
de superlujo: dos dormi-
torios, dos baños com-
pletos. Directamente sobre
el mar. A estrenar. Y listo
AHORA!! Telf. 632851.

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

VENDO PISO prime-

ro en el centro de Sóller,
4 dormitorios, 3 baños,
salón comedor, cocina,
ascensor. Ideal para vivien-
da o despacho. Juan Ense-
ñat, API; c/Rectoria, 4;
telf.630398.

NECESSITIOVE amb
moto pròpia per repartir
pizzes els caps de set-
mana, de 15-17 anys; telf
631657.

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

¿Sabes inglés pero
no puedes hablar? ¿No
sabes inglés pero lo nece-
sitasen tu trabajo? ¿Quie-
res que tus hijos hablen
ya? Soy una profesora
con 25 años experiencia,
nativa y titulada. Doy

clases en su domicilio o
el mio a todos los nive-
les y edades. Muy buen
precio. Infórmate en la
calle Pastor, 17 (detrás
de la parroquia) de lunes
a sábados de 5 a 9
horas.

SEO VEN pis en bon
estat al camí de casJurat.
Preu: 5.500.000 ptes.
Telf. 63 23 63.



Els germans Pinya, com de costum a gran altura.

Cross Escolar de
Santa Mario

Joan

Dissabte passat, el matí,
es disputa a la Voltadora
de Santa Maria la prime-
ra oroya de la Fase Final
del Campionat Escolar de
Cross, que comptà amb un
récord de participació (635
esportistes).

Els 8 primers de cada
categoria passaran a la
oroya final interinsular, que
es fará el vinent dia 13 de
febrer, damunt el mateix
escenari.

Les classificacions dels
esportistes escolars sol ler ics
foren aquestes:
Iniciació Femenina
(600 metres):
29.- Maite Aguilar.
Iniciació Masculina
(800 metres):
47.-Jaume Quirós.
62.- Lluís Got.

74.- Lluís Quirós.
Benjamins Masculins
(1.500 metres):
52.- Marcel.lí Got
63.- Lluís Bernat.
67.- Andreu Rullán.
Alevins Femenins
(1.500 metres):
49.- Natalia Rodriguez.
61.- Francesca l'oyeras.
Alevins Masculins
(2.500 metres):
32.- Gabriel Hernaiz.
38.- Antoni Pomar.
42.- Andreu Pérez.
Retirar: Pere Magraner.
Infantas Femenins
(2.500 metres):
41.- Llúcia Magraner.
50.- Maria de Lluc Fiol.
57.- Cristina Fiol.
70.- Silvia Calatayud.
Infantas Masculins
(3.500 metres):
35.- Antoni Payeras
38.- Guillem Oliver

Futbol 5 en Pista
Demà, dissabte, a partir	 nal de futbol escolar, en el
de les 10 del matí, es dis-	 Cama Infant Lois, del Port
putará una interessantmati-

	
de Sóller.
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Atletisme Esport Escolar   

Joan

Exitosa participació solleri-
ca (suport del Costa de Calviá)
al Campionat de les Bale-
ars de Pista d'Hivern, per
Clubs, disputatel passat dissabte
el capvespre i diumenge el matí,
en el Poliesportiu Princeps
d'Espanya de Ciutat (amb dues
series, que es varen sumar per
donar els resultats finals).

L'incident més destacat del
dissabte fou que es ti ng ueren que
suspendre les proves finals per
manca de llum, disputant-se el
diumenge el matí.

Hi participaren un total de
8 equips (récord de participa-
ció a un Campionat Autonòmic
per Clubs).

A cada oroya hi participa-
ven un total de 2 atletes per club,
el que donava un total de 16
atletes a cada una.

Al final la classificació queda
amb el següent ordre:
1.-Colonya Pollença, 362 punts.
2.- COSTA CAL VIA 356 punts.
3.- Alcúdia (la gran sorpresa),

amb 237'5 punts.
4.- Palma, amb 218 punts.
5.- Triatló, amb 174 punts.
6.- Platjes Palma, 114 punts.
7.- Olimpo, 110'5 punts.
8.- Fidipides, 106 punts.

En quant a la classificació
individual dels sollerics, per pro-
ves, fou aquesta:

3.000 metres !lisos:
10.- Cristòfol Castanyer, amb
9'13".

Actualment es troba amb les
facultats fisiques un poc mer-
mades, degut a fer el servei mili-
tar, i no poder entrenar així com
pertoca.
60 tanques:
4.- Pep Pinya, amb 9"3
Salt d'altura:
1.-Pep Pinya, amb 1'75 metres.
Pes:
2.- Antoni Pinya, amb 11'70
metres.
60 !lisos:
2.- Antoni Pinya, amb 7"1.
5.000 Marxa:
9.-Jordi Pinya, amb 33'24". (feia
el seu debut).

CAMPIONAT INDIVIDUAL
PER CLUBS.

Els vinents 6 i 7 de febrer es
disputaran els Campionats
Individuals Autonòmics
d'Hivern, en els que en prin-
cipi es pot comptar, quasi amb
tota seguretat, amb el Títol dels
60 metres /lisos, pel velocista local
Antoni Pinya, i molt possi-
blement amb el Tito/ de Campió
en el Saltd'Altura, pel seu germà
Pep Pinya, que si entrena amb
constancia i voluntat pot arribar
ben aviat als dos metres.

Cristòfol Castanyer
classificat pel Campionat
d'Espanya.

Cristòfol Castanyer aconse-
guí classificar-se per participar

a la oroya dels 10.000 metres
del Campionat Militar
d'Espanya de Fons, que es
disputará a Toledo.

L'atleta solleric assistirà a la
oroya acompanyat del seu entre-
nador el Tinent Garcia.

El Campionat d'Europa
de Veterans a Palma.

Balears será molt possible-
ment la seu del Campionat
d'Europa de Veterans, dins
les modalitats de Gran Fons i
Marxa Atlética en Ruta l'any
1995.

A la reunió de Txecoslovà-
quia, el vinent mes d'Abril, es
confirmará molt possiblement la
noticia, que avui avançam ¡a als
nostres lectors .,

Exitosa participació sollerica

Campionat de les
Balears per Clubs
Pep Pinya s'imposó clarament en el salt d'altura

LOS ULTIMOS
ACONTECIMIENTOS

QUE HAN HECHO
HISTORIA

EL PIA. DEL MUNDO



.9t5;950')°

El próximo d
con el primer f
e regalamos las

de la colección.
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Nova victòria que deixa ¡a
practicament clasificat per la
següent fase a l'equip del
J.Mariana Arisa que tan sols
ha perdut dos partits en tota la
temporada, i els dos, contra el
B.Inca.

La confrontació fou domina-
da d'inici a final pel J.Mariana
i no va tenir cap dificultat per
deixar ben clar qui era el millor
damunt la pista. El Santanyí tornó]
ser un fluix rival, com ja ho havia
demostrat abans.

Anotaren: Sosa 9, Perelló
14, Castanyer 21, Grauches 12,
Iglesias 8, Escales 5, Ah, Maria-
no, Castanyer.

JUVENIL MASCULI "8"

Patronat 60 -
J.Mariana 50

La primera part va ser molt
anivellada i els locals defensa-
ven amb zona, lo que creó cer-
tes dificultats al J.Mariana
Pizzeria Domenico. Així i tot
en el descans la diferència era
tan sols de 3 punts. A l'inici del

segon temps es fallaren moltes
cistelles fàcils, el que unit a la
duressa dels locals i a la toleràn-
cia arbitral va fer que la vició-

ria queciós a casa.
Jugaren: Arbona, Castan-

yer, Cobos 9, Gelabert 9, Serra-
no 15, Sampol 2, Gil, Estarás
6, Oliver 3, Rodenas 6.

SENIOR MASCULI

G.Illes 48 -
J.Mariana 54

El partit més ben jugat pel
J.Mariana aquesta temporada.
La defensa zonal que posaren
en práctica va ser una barrera
infranquetjable pels locals. En
atac sempre es va jugar amb el
cap, el que permeté dominar sem-
pre el marcador. Tots estaren a
una altura superior.

Jugaren: Ramon 5, Marco,
Mainzer A. 12, Colom 2, Morell
9, Rosselló 9, Rodelas 4, Oliver
9, Serra 4, Mainzer M.

SENIOR FEMENI

J.Mariana 60 -
B.Aires 51

lnteresant partit el que jugó
el J.Mariana El Gas S.A que
sempre va dominar el marcador.
En determinats moments el Bons
Aires s'acostó fins a5 punts però
les locals saberen reaccionar
amb rapidessa arribant a tenir
fins a 19 punts d'avantatge que
al final la pressió de les visitants
va reduir.

Jugaren: Nadal 4, Pomar,
Cortés, Seguí 15, Soler 6, Vives
11, Pérez 20, Morell 4, Torres,
Martin.

CADET MASCULI

La Salle 48 -
J.Mariana 53

Partit igualat amb moltes
alternatives al marcador. Al pri-
mer temps el J.Mariana Font
d'es Teix S.A disposà de 7
punts d'avantatge que una reac-
ció de La Salle va capgirar. Al

descans (28-25).
Al segon temps es mantingué

la mateixa tónica fins que a par-
tir del minut 10 reaccionó el
J.Mariana i amb un parcial de
12 a 1 deixà sentenciat el partit.

Anotaren: Bota 2, Moyá
3, Cobos 9, Celiá 4, Cifre 4,
Gaíic, Rullán, Vicente 16, Frau
7, Morell 14.

CADET FEMENI

J.Mariana 32 -
C.Calvid 26

Una part per cada equip. A
la primera meitat va ser el Cal-
via el que va anar davant amb
petites diferéncies. A la segona
part reaccionó ellMariana que
va fer debutar 2 infantils (Loren-
te i Forteza) que donaren un altre
aireo l'equip, tant en el ¡oc com
a la moral de la resta de com-
panyes, i s'en dugueren una
merescuda victòria.

Anotaren: Gil 6, Campi-
llo, Driesch 1, Orell, Colom 2,
Lorente 4, Rullan, Mascará,
Moreno 2, Forteza 6, Ah i 4.

INFANTIL FEMENI

J.Mariana 67 -
Pla De Na Tesa 2

Cap tipus de història va tenir
aquest partit. Les visitants acon-
seguiren els seus dos punts de'

dos tirs lliures. El J.Mariana si
no hagués fallat tantes cistelles
fàcils hagués lograt un resultat
d'escàndol.

JUVENIL FEMENI

Sa Pobla 31 -
J.Mariana 70

Clara i contundent victòria.
El J.Mariana Borras S.A va
ser molt superior i no tengue cap
dificultat per guanyar el partit.
En els primers moments quedó
tot decidit, donant peu a que
l'entrenador fes nombrosos can-
vis.

Jugaren: Munar 22, Piza 3,
Castanyer 5, Fernández, Fuentes,
Frau 77, Montaner, Navarro 9,
Martin 2, Eugenio 18.

DEMA DISSABTE:
A les 10, mini femení:
J. MARIANA-CAMPANET
A les 17, cadet masculí:
J. MAR IANA -SONOL1VA
Ales 18:30, juv. itasc. "8'
i. MARIANA - SON SER.
VERA
A les 20, ¡uy. masc. "A"
J. MARIANA,-1, BAHIA

DIUMENGE:
A les 10, Senior femeni
J. MARIANA - LA SALLE 

JUVENIL MASCULI "A" 

BASQUETSantanyí 50 -
J.Mariana 68       

Per JOTA

A partir del 31 de enero en su quiosco

Nuevo Coleccionable

GRAN ENCICLOPEDIA
DEL SIGLO XXI

PONGASE AL DIA
Ahora, usted podrá conocer todos los cambios que está viviendo la humanidad.

Los personajes, los acontecimientos más importantes, los últimos avances
tecnológicos... Todo el saber humano de la "A" a la "Z".

en la gran ENCICLOPEDIA DEL SIGLO XXI.
El nuevo coleccionable que EL DIA DEL MUNDO

le regala cada fin de semana con el MAGAZINE.
La obra más actualizada y completa para usted y su familia.

La enciclopedia que no puede faltar en su biblioteca.
Gran ENCICLOPEDIA DEL SIGLO XXI, el mayor regalo jamás ofrecido por

un periódico a sus lectores.
Primera entrega el próximo domingo al comprar EL DIA DEL MUNDO

Y ADEMAS, CADA AÑO, UN
FASCICULO DE

REACTUALIZACION PARA SU
ENCICLOPEDIA EL DIA DEL MUNDO

11) Banco1> Santander

Patrocinado por

CITROEN ZX
Coche del Año en España 1992



Joan Rosselló Geli és
llicenciat en Geografia i

Història.

Joan Rosselló
fou premiat al
Ciutat de Palma

Redacció

El jove solleric Joan Rosselló
Geli ha guanyat el Premi Ciutat
de Palma, amb el projecte
Palma, ciutat funcional: ocu-
pació espacial-temporal del
sòl; amb aquest premi ha obtin-
gut una beca d'investigació
d'unes 400.000 pessetes.

En Joan és llicenciat en Geo-
grafia i Història per la UIB, fou
becat l'any 1.991 pel projecte
Erasmus i realitzà el curs a Escò-
cia (Aberdeer), realitzant poste-
riorment cursos de perfecciona-
ment. té publicat un projecte a
Sevil a.

Els véins voldrien que el marge que ha caigut no fos reconstruït, i així es podria ampliar el comí.

Més obres al camí del
torrentó de can Creueta

El Govern central sembla
disposat a executar el projecte
d'aprofitament de l'aigua de
la font de sa Costera. El Minis-
teri d'Obres Públiques i Trans-
ports acaba d'aprovar una
inversió de 8.000 milions per
obres d'abastiment d'aigua
per a les Balears, d'un ares-
supost total de 75.000 milions
q ue seran invertits a varies ciu-
tats i comarques espanyoles.

Tot i que no es detallen els
terminis d'execució, els res-
ponsables del Ministeri s'han
apressat a informar que els pro-
¡ectes que s'acometran a les
Illes amb aquesta quantitat
són els de sa Costera a
Mallorca i les potabilitzado-
res d'aigua de Sant Antoni
(Eivissa) i de Formentera.

Embassaments
La necessitat d'aigua pota-

ble de bona qualitat per alDas-

tir la població de Ciutat i dels
seus voltants havia estat repe-
tidament sol. licitada per l'ajun-
tament de Palma a les autori-
tatscentrals, sobretot ara, quan
els embassaments del Gorg
Blau i de Cúber es troben
tan sols al 23 % de la seva
capacitat.

La realització del projecte
de sa Costera se suposa que
podria paliar les necessitats
d'aigua de Ciutat, al manco
fins a l'any 2000.

executar el projecte de sa Costera
Redacció

El Govern central es disposa a

Port

Es sotmet a informació pública la
delimitació de la costa de Sóller

PINTURA EN GENERAL

Miguel Arbona
Mas.41

C/. Can Bacari	 SES ARGILES
Tels. 633864-630945-07100-SOLLER (Mallorca)

CANTONADA CARRER
DE SA MAR - FILADORA

PIS A ESTRENAR

3 habitacions	 cuina
2 banys	 calefacció central
bugaderia
	

balconada 95 m 2

sala menjador	 traster soterrani

És una primera planta i el preu és

molt interessant

Informau-vos-en al 63.03.83
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Infraestructures

"Club Internacional" de
veïns de la Vall de Sóller

Redacció

El Club Internacional de veïns,
va ser format i registrat, és una
associació completament inde-
pendent amb el propòsit de pro-
moure l'amistat entre amics,
organitzant activitats de caire
social, viatges i el més impor-
tant, discutir problemes i trobar
solucions per aquells termes per-
tanyents a la nostra especial i
petita vall.

S'anima a tota la gent de qual-

sevol nacionalitat a participar;
la nostra próxima reunió será
dimecres dia 3 de febrer a
les 1800 hores al "Monte
Azul", Port de Sóller. Les reu-
nions es faran el primer dime-
cres de cada mes al mateix lloc
i a la mateixa hora, per més infor-
mació telefonar al 631707 ó
631513.

Amb la seva/teva assistèn-
cia podem fer treball al "Club
Internacional" per tots nosaltres.

Sincerament, Lorenz Paas.

Redacció

Des de fa dues setmanes, el comí
del torrentó de can Creueta
esta tancat al transa per obres.

En aquesta ocasió, es tracta
de les obres de col.locació de la
canonada d'aigua potable que

unirá el dipòsit del camí del
Cementeni amb el que s'està cons-
truint a l'entrada de Biniaraix.
L'aigua passarà d'un diaósit a l'altre
per simple g ravetat, i cesprés será
impulsada mitjançant un motor elèc-
tric fins al nou aljub que s'ha cons-
truit al solar cedit per Joan "Det",

part damunt Biniaraix.
Les obres d'instal.lació de la

canonada provocaren la caí-
guda d'un marge la setma-
na passada, als voltants de
l'enllaç del comí amb el torrent
de sa Regona, que ha hagut de
ser reconstruit.

	 Serveis

Redacció

Segons l'anunci publicat al
BOCAIB del dia 16 de gener,
el Ministeri d'Obres Públiques
ha treta informació pública els
plànols de la delimitació
provisional de la zona de
domini públic marítimo-
terrestre i de la servitud de
protecció de la costa del
terme municipal de Sóller. L'expe-

dient ha estat incoat per la
Demarcació de Costes de
l'expressat Ministeri, d'acord
amb el que disposa la Llei de
Costes.

Els expedients de delimi-
tació de la costa de cada un
dels municpis de les Illes es
van aprovant individualment,
a mesura que els plànols estan
a punt i, en aquesta ocasió,

ha correspost al nostre litoral.

Suspensions

Els plánols estaran a expo-
sició publica durant un mes, al
Ilong del qual queden suspesos
els atorgaments de concessions
i autoritzacions dins l'esmenta-
da zona de protecció i de ser-
vitud, fins i tant l'expedient no
s'hagi resolt.




