
Per culpa d'una moció de censura, Joan Arbona només va ser Batle deu mesos. L'any
1995 intentará recuperar la botija.

Joan Arbona "Deu" tornará
ser candidat a Batle

Redacció

En el transcurs d'unes manifestacions
realitzades al nostre setmanari, l'ex-Batle
Joan Arbona "Deu" ha confirmat que,
si el seu partit ho considera oportú, tor-
nará ser candidat a Batle del consistori
solleric. Si així fos, Joan Arbona tornaria
encapçalar la candidatura del Partit Socia-
lista de Mallorca (PSM)a les eleccions muni-

cipals de l'any 1995.
Joan Arbona digué que "la moció de

censura dels Independents i el PP-UM, que
me tregué de la botija, no ha afectat en
absolut les ganes que tenc de fer feina per
a la nostra ciutat". El Batle "Deu" conclo-
gué que ara, des de l'oposició, seguia tre-
ballant per aconseguir que els projectes
que el seu equip de govern inició l'any
1991 es duguin a bon terme.

Ciclisme: Dilluns
dijous, cita
amb els

professionals
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Pesca 

Conflictes administratius
creen greus problemes

a la flota pesquera

Política

Succeit 

Detinguts tres ¡oyes que
profanaven tombes
Redacció
	

disposava a tancar el recinte, observó la
presencia de dos individus que abandonaven

Diumenge passat, als voltants de les sis i
	

precipitadament el cementiri i Ij semblaren sos-
mitja del capvespre, foren detinguts, identifi- 	 pitosos. El funcionari es dirigí al lloc d'on havien
cats i interrogats tres joves d'entre 1 6 i 17 anys, 	 comparegut i observó que la llosa de l'ossera
que pressumptament havien profanat l'osse-	 comuna estava esfondrada i que hi havia una
ra comuna del cementiri municipal. 	 granero, una aixada i un sac de  plàstic.

Immediatament cridá l'ajudant i ambdós
Sospitosos	 sortiren darrera els tres joves, aconseguint aga-

far-los i retenir-los fins que arribó la Policia Local
Devers aquesta hora i quan l'encarregat es

	
i instruí l'atestat corresponent.

(

Veu de Sóiler   

carregar gasoli a preu subvencionat.
Aquesta negativa motivó la media-

ció del president de la Federació de Con-
fraries de Balears, el solleric Bartomeu
Morell, que aconseguí de la delegada
de CEPSA una moratòria temporal fins i
tant no quedi resolt aquest conflicte, que
ha estat generat per la pròpia Adminis-
tració. 

L'aplicació immediata del decret de
traspàs de competències de la Comandan-
cia de Marina al Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació (MAPA), pot causar
greus problemes a la flota pesquera de
les Mes, a causa de la manca d'infraes-
tructura del MAPA per resoldre determi-
nades qüestions.

Gasoli subvencionat
De fet, dimecres d'aquesta setmana

dues barques de la Confraria de Maó
es trobaren en una situació ben com-
promesa quan la Comandancia de Mari-
na d'aquell port es negó a segellar i sig-
nar els vals que permeten als pescadors 

Combustible assegurat
Bartomeu Morell ha afirmat al nostre

setmanari que la Confraria del port de
Sóller ha estat previsora i s'ha assegurat
el subministramentdel gasoli suficient per
atendre als seus pescadors durant una
setmana; temps que es considera sufi-
cient perquè la situació quedi resolta. 

El problema de la manca de vals per comprar gasoli s'ha generalitzat a tata Espanya. 
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Pinya tombà
el récord

d'Espanya
dels 200

La batlessa
intenta acabar

amb la
inseguretat
ciutadana



Ens telefoná fa uns quants
dies un bon amic i col.labo-
rador nostre per reclamar la
rápida posada en execució del
projecte de la carretera Sóller-
Deià: "Sembla mentido que
cada vegada que se posa en
marxa aquest projecte hi ha
qualcú que ho desbarata. Això
és una obra ben urgent i no
sé com hi ha gent que no ho
veu. Qué esperen? Que cai-
gui un autocar per una timba
i hi hagi una catástrofe?".

oo0oo

Al principi de la carretera
de Deià, al costat de la creu
del pont den Barona, hi ha un
torrentó destapat. Rebem un
cop de telèfon de qualcú que
viu pels voltants: "Aquel/ eixu-
gador és molt perillós. Ja fa
bastant de temps que hi va
caure un comió de begudes i
qualsevol dia hi tornará caure
un cotxe o una moto. Qué espe-
ra s'Ajuntament per tapar-
ho?".

711110K

17 633456

Carretera -
Eixuqador -
Estética - Senyal
de transa -
Abandonament

oo0oo

Un altre comunicant també
es refereix a aquella zona i
protesta d'un senyal de tràn-
sit que está mal col.locat:
"Realment, sembla que la cir-
culació i !'estética estan ben
barallats. Hi ha un senyal de
trànsit feréstega col.locada
ben davant la creu del pont

den Borona. No sé com hi ha
gent que tengui tan mal gust.
Es ben cert que el senyal fa
molt temps que hi és, peró á no
es podria col. locar a una altra
banda?".

oo0oo

Un altre queixa d'un que,
per la veu, semblava molt
indignat: "Pareix mentido
l'abandonament de senyals
de trànsit que hiha pels carrers.
Ara a l'avinguda d'Astúries
hiha un senyal de direcció
prohibida i, en canvi, el correr
no está tallat. Els que conei-
xem el 'catxondeo' que hiha
a Sóller ja ho sabem, però un
que ve de fora i troba un sen-
yal així no sap cap on ha de
tirar. El dia que posin una multa
per no respectar un senyal, no
sabrem si és ver o si és men-
tido, igual que el conte del llop.
Pareix mentido que aquest
poble nostre estigui tan aban-
donat. Aquest Ajuntament és
una vergonya!!".

Diuen que diu Toni Falet 

Diuen que sa batlessa diu
que vol desterrar certa gent;
ho trob normal i corrent
que una dona amb coneixement
de sa delinqüència no se'n riu.

Els imposts no estan desterrats
per cobrar no mos feis cap Junta;

teniu llapis amb bona punta
i si no pagau, expropiats!
Es gremi de ses Argiles
no sé si está desterrat
si sol pegar qualque esclat
que toquen ses xerimies.

A s'aparcament li fa falta

que el doneu per desterrat;
si hi deixau un cotxe aparcat
i hi plou, anau-hi amb barca!

Si sa batlessa vol llevar

sa delinqüència de Sóller,
lo que anomen fa vergonya
i també es pot arreglar.

Veu de Sóller
Carrer de Bonany, 1-3er. Tel. 63 34 56. CIF. E07431166

Dipósit Legal: PM 573 - 1989
Edita: Premsa Lliure, C.B.

lmprimeix: OMNI.
Director: Jaume Casasnovas.
Publicitat: Maria Marqués.

Col.laboradors:
Jaume Alberti, Santiago Balaguer, Josep Bauça, Antoni Coll,
Iluc Garcia, Antoni Gomila, Miguel Gual, M. Antònia López,

Antoni Liad& Salvador Martínez, Gabriel  Mercè, Gabriel Munar,
Miguel Nadal, Bartomeu Oliver, Jaume Oliver, Joan Oliver,

Mg. Igneisia Pérez, Pere Pérez, Plàcid Pérez, Catalina Pomar,
Joan PuI3server, Francesca Roig, Antoni Rullan, Joan Segui

g
- - K7c7, - -

Lluna, 5 - 'Itz 63 09 07 - 07100 SÓLLER

PIZZAS PARA LLEVAR

Vt Calle
Vos ofereix un gran assortit amb:
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Moka Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:

* Les palles mentals que es fan més de dos.
* Que les ninetes quan són petitetes juguen amb floretes

per dins els jardins.
* Els bons serveis ,en general, del Centre Sanitari.
* Que el pagès prest farà gloses.
* Que na Margalideta de Can Ximet complís 10 anys el

passat dia vuit. Molts d'anys reina meya!
* Que si ens posen "l'ora" als carrers, els nostres polí-

tics, responsables de cercar aparcaments, es fotran a riure
de debó i pensaran: "Ja les mos hem tirat una altra vega-
da..."

* Que a n'aquest puta poble això de fer-nos rascar la
butxaca els va bé però solucions ¡coses ben fetes, de moment,
ni una.

* Que un amic meu va dir: "Si els socialistes tornen a
guanyar a les generals, faran el mateix que els polítics de
Sóller: riuran i pensaran que a més de domar-nos pel sac
de cap a cap d'any, ara ens l' han entrat fins a tall de mànec.

* Que de passada: "Viva la corrupción"!.
* Que a n'aquest país sols

falta que es corrompi el con-
serge de l'Institut. Qui més
qui manco es ven i endavant
les atxes....

* Que pujar fa suar.
* Que baixar fa córrer,

sobretot si t'encalcen.
* Que mal Ilamps les

pujades de sang.
* Que a n'aquest país

vivim tan bé que hem de pren-
dre Ilum dels delinqüents. La
fan a les 12 hores i ,si els tro-
ben, a les vuit ja són al carrer.

* Que per aquesta regla,
el "Sarquento" venga feina,
venga feina.

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



Senyals al correr d'una de les reserves.
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En una mena de planfets,
repartits el cap de setmana pas-
sat pels carrers de Ses Fonta-
nelles i Es Murterar, la policia
local en un suprem esforç de
vehemència i poca voluntat de
resoldre els problemes circu-
latoris, recordava als veïns
d'aquestes barriades, l'obli-
gació que tenen de deixar els
seus cotxes ben aparcats, a fi
de no impedir la lliure circu-
lació dels camions del fems!
I qué passa amb els altres?.

Es al.lucinant l'efectivitat i
destreça dels responsables de
la PI a l'hora de recordar als
ciutadans les seves obliga-
cions envers els demés, però
això si, ELLS són omnipotents,
ELLS no en tenen cap d'obli-
gació; ELLS gastant-se els
doblers de tots escampant pin-
tura groga i blanca per tot el
poble i fent repartir paperets
als seus subordinats, ja dormen
tranquils.

Es veritat que els sollerics
al voltant som uns caparruts i
uns malcriats, però els cotxes
no es poden deixar penjats com
una bicicleta i com que hi ha
manca d'aparcament... que hi
posin solució els que cobren
per això, però d'una forma més
ética, sense recordar tant els
seus deures als contribuients,
perqué si tots recordássim els
seus als governants, aferrant

Muy señor nuestro:

Somos muchas las muje-
res que nos sentimos aver-
gonzadas y violentas por el
chismorreo levantado, habla-
do y escrito, sobre un tema
íntimo y privado, que incum-
be a dos personas. Lo más
peocupante y desolador es
que se trata de una calum-
nia.

La persona que dió la noti-
cia en la prensa palmesano
como cierta, ¿de quién había
obtenido la información?.
Sabido es que esta cronista
carece de credibilidad en
nuestra comarca. Son

papers pels cotxes, Sóller parei-
xeria una paperera.

I parlant d'ètica, amb
quin dret o amb quina
Ilei, a l'ilustre veinat del
carrer de Fortuny Gabriel
Serra, se Ii permet tenir
reservats els dos costats del
carrer, pagant només per un
gual. Això a més de ser una
"chorrada" és una injusticia.

muchos los disgustos que ha
dado y ha tenido por su lige-
reza pero en la capital y en
otros municipios lo desco-
nocen.

Como el morbo es siem-
pre una inclinación ascen-
dente, periodistas palmesa-
nos se han aprovechado del
tema para ridiculizarlo (no
sabemos lo que ellos hacen
en sus alcobas) y ridiculizar
sobre todo a la MUJER. Los
que han perdido un precio-
so tiempo en redactar estos
artículos, sin informarse de
la veracidad de los hechos,
haciendo chistes de mal
gusto, sobre la importancia

Aquest "senyor" el que ha de
fer, és apendre a conduir, i
sinó, que vagi a peu, i els res-
ponsables d'aquesta "viri-
gueria" (srs.Colom i Quet-
glas?) convendria que s'ho
pensassin millor, perquè això
és un agravi comparatiu amb
tots els que també pagam per
tenir un gual permanent, i que
també si no s'elimina aquest

de siete puntos de sutura, lo
único que han hecho es
hacer crecer el ovillo calum-
nioso y el daño que ello supo-
ne.

Se nos ocurre sugerir a
estos periodistas si tan a gusto
escriben sobre puntos de
sutura se dirijan a los cen-
tros sanitarios y pregunten
cuántas mujeres han sido
atendidas por daños oca-
sionados por sus maridos,
borrachos o conscientes, que
obligan con golpes a sus cón-
yugues, a la práctica de
actos que les repugnan, o a
firmar documentos para
hacerse con sus ahorros,

privilegi al sr.Serra, haurem,
d'una manera o altra, exigir
els mateixos drets que aquest
"ciutadà de 1", i en qualse-
vol cas, fer no respetar aques-
tes prohibicions d'aparca-
ment absurdes i mal inten-
cionades.

JMBV
DNI 42988911

pensión y bienes personales
heredados.

No estaría de más, comen-
tarán en tono jocoso las
masivas violaciones de las
mujeres, antiguas yugosla-
vas, y las violaciones y muer-
te de menores y los puntos
de sutura que deberían dar
una vez cortado todo lo que
cuelga del cuerpo de ésos
machos.

Con grácias anticipadas
le saludamos muy atenta-
mente.

Unas mujeres
indignadas

Antologia

Circulació
L'altra dia parlava

amb una veTnada del
carrer de la Roma-
guera, que se queixa-
va fort de la gran quan-
titat de vehicles que hi
circulen.

Joli vaig explicar que
l'Ajuntament té aprovat
canviar el sentit de cir-
culació d'aquell correr,
de tal manera que, des-
prés, el trànsit de vehi-
cles será pràcticament
nul. També Ii vaig dir que
el responsable de circu-
lació, el senyor Bono-
meu Colom, diu que
encara no ho ha pogut
fer perquè la Brigada
municipal no té temps de
fer-ho.

La meya amiga es
posà a riure quan va sen-
tir aquestes completes:
"Ja hi tornam a esser!
Quan els regidors són
incapaços de resoldre un
problema, donen la
culpa als empleats muni-
cipals! Es una bona
manera de llevar-se les
puces del damunt. El res-
ponsable d'aquesta
reforma no és la Briga-
da, sinó el senyor Bar-
tomeu Colom. Si ell mana
a la Brigada que doni
prioritat a la reforma, la
Brigada ho farà. El que
passa és, simplement,
que el senyor Colom no
té cap interés en resol-
dre aquest tema, o que
hi ha altres qüestions
que li piquen més".

"Com els Béns d'Avall
o el projecte Sóller-93,
per exemple" - Ii vaig con-
testar. Totes dues vàrem
riure...

Elisenda de Brusca

Veu del lector 

Amb quin dret o amb quina Ilei

Aprovecharse de un tema

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICHI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87    

OPOSICIONES
C.A.S.B.,

Ayuntamientos,
Justicia, Correos.

Preparaciones
Telf. 63 37 21    

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, 1 A - APARTADO 2 - SOLLER (MALLORCA)    



El Bisbe critica la radical injusticia del món.

CANTONADA CARRER
DE SA MAR - FILADORA

PIS A ESTRENAR

3 habitacions	 cuina
2 banys	 calefacció central

bugaderia
	

balconada 9 1 5 m2

sala menjador	 traster soterrani

És una primera planta i el preu és

molt interessant

Informau-vos-en al 63.03.83

ral amb D.Rafael Alvarez i amb D.Teo-
dor Ubeda...

Poques vegades, en el llarg camí
de la història de l'Església a Mallor-
ca, i d'arreu del món, ens trobam amb
una persona, bona i senzilla que reu-
neix un aplec tan obert d'especialit-
zacions con la pastoral, ciències natu-
rals, anatomia, biologia, física, quí-
mica matemàtiques, radiodifusió, pin-
tura, música (compositor, organista,
organer).

Tot aquest carregament d'aptituds
D.Guillem el posá amb generosa
fecunditat al servei de tots els qui vàrem
tenir la sort de topar-nos amb ell per
la vida.

Sempre va fer participants als
altres de tota la seva sabiduria i capa-
citats; malgrat deixas entre nosaltres
tantes realitzacions, la seva desapa-
rició suposarà un buid molt difícil
d'omplir.

Em deia Mn.Bernat Julià.....¡ per
damunt de tot, hem perdut un bon amic".

Aquest dissabte, l'Orgue de St.Bar-
tomeu, amb D.Víctor Bilger, ens evo-
cará D.Guillem Fiol que, ja a la Glò-
ria haurà trobat tot ben afinat. Pera
els angelets de la nostra Cadereta enca-
ra callaran. Pera no per molt de
temps.

Llorenç Lladó Calafat
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Teodor Ubeda,
Bisbe

Amb el mes de febrer
arriba la campanya con-
tra la fam en el món. Hem
de rebre la seva crida amb
agraïment i amb genero-
sitat. Perquè aquesta cam-
panya ens ajuda a consi-
derar una vegada més la
radical injusticia del nos-
tre món considerat en con-
junt i ens ofereix l'oportu-
nitat de posar-hi remei en
la mesura de les nostres
possibilitats.

Dic que el nostre món
viu instal.lat en una radi-
cal injusticia, perquè els
pobles més rics fan ben
poc pels pobles pobres.
Entre els rics creix sem-
pre més el nivell de
vida i entre els pobres, creix sempre més l'abis-
me de la seva misèria. Els mil mil.lions de persones més
riques del món ho són 150 vegades més que els mil mil.lions
de persones més pobres. Si creim de bon de veres que tots
som germans, que tots els homes i dones, només per ser
humans, tenim dret a la mateixa dignitat de vida, s'hauria
de reduir urgentment aquest paorós desnivell.

Davant aquest problema, resulta fácil refugiar-se en un
egoista "i jo qué puc fer-hi?". Pero, arriba la campan-
ya contra la fam de Mans Unides i ens diu clarament que
tots hem de fer i podem fer molt per posar remei a aquesta
situació.

Mans Unides és una organització de dones  catòliques,
no governamental i dedicada al desenvolupament dels

No es pot pagar ni retre home-
natge a Mn.Guillem Fiol Colom,
amb un escrit com aquest. Tampoc no
és la intempció. Per a Mallorca, i per
a Sóller en concret, aquest bon home
ha estat un servidor prolífic en diver-
sos camps; sense deixar mai de banda
 la seva condició de pre-

vere, encoratjant a
la fe i la caritat, a
indrets com Sóller,
Deià, Ses Salines, el
Seminari Diocesà,
Radio Popular,
Vallemossa, La Seu
i tota la Diòcesi
essent Vicari Gene-

pobles més pobres de tot
el món, que té una efica-
cia ben provada. El poble
espanyol creients i no
creients- li han donat con-
fiança. Per parlar només
d'una década, la recap-
tació ha passat de 520
mil.lions en 1981 a 4473
mil.lions en 1992.

Es ben important recor-
dar que tota la complexa
organització de Mans Uni-
des está sostinguda per
voluntariatgrahaAmb
prou feines té qualque
empleat contractat. El 94%
de la seva recaptació va
directament al tercer món;
només el 2'5% es dedica
a despeses d'administració
i el 3'5% a la campanya
de sensibilització de tot el
nostre país.

De la campanya de l'any 92, s'han pogut  finançar més
de mil projectes socials, agrícoles, sanitaris, educatius i de
promoció de la dona. Els doblers de Mans Unides, arriben
directament i eficaç als pobles més necessitats, de les mans
de missioners de totes les confessions i d'organitzacions de
desenvolupament de reconeguda solvència.

Vos deman a tots, sobretot a vosaltres cristians de Mallor-
ca, la máxima generositat per la campanya d'enguany. Tal
vegada no som conscients abastament que amb la nostra
ajuda salvam moltes vides humanes. Pensem-ho. I pensem
que aquestes vides són de germans nostres. Déu, Pare de
tots els homes i dones del món, que estima més que a ningú
els nins i els malalts, ens demana compte de la vida i de la
dignitat dels nostres germans.

Fa dos-cents
anys,
degollaren al
rei de Franca

El 21 del mes de gener d'enguany 1993-
dia de Santa Agnès i dia d'un xou de pre-
tesa progesia sexual que vull oblidar- feu
exactament dos-cents anys que, als tren-
ta anys d'edat, a la plaga de la Concór-
dia de París, era degollat el cap de Lluís
August de Borbó, tercer fill del Delfí de
Franca i de la princesa Maria Josepa de
Saxónia qui, el 10 de maig de 1775, havia
succeit, al seu avi, com a Rei Cristianíssim
de Franca sota el nom de Lluïs XVI; càrrec
del que fou suspés per la Convenció Revo-
lucionaria quan aquesta proclama la Repú-
blica dia 21 de setembre de 1792. Així es
comalia una sentencia a mort per conspi-
ració contra la llibertat pública i la segure-
tat general de l'Estat decretada per un ano-
menat tribunal del Poble, el dia de Sant
Antoni de Viana amb el recolzament de 378
vots.

El "delicte" de Liuïs XVI no fou altre que
heretar un règim que necessitava vitamines
i el voler mantenir-se fidel a les creences reli-
gioses i a les tradicions dels seus majors. Ell
digué que moria innocent i , com a bon cris-
tià perdona els seus enemics i botxins.

El 21 de gener de 1793 quedara com
una taca per a la història de Franca; els
"demòcrates", socialistes, feministes, etc -
hereus d'aquells "sans culottes" que
el dugueren al Patíbul - no es poden vana-
gloriar d'aquesta sang vessada, d'aques-
ta injusticia manifesta com a arbriteiria con-
tra una pobre víctima de culpes alienes;
el descendent d'aquells que, al segle VII,
començaren a llaurar la unitat política d'un
estat com és la Franca que coneixem avui.

Joan Antoni Estades de Montcaire Bisbal

Veu d'església

Fam, radical injusticia

Un home bo, generós i fecund

FRICORIFICOS•e.s,

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

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



Mostra Internacional Folklórica

Es canviaró el logotip per la XIII Mostra

Francisca Martí,
creará el cartell

Organització de la
Mostra

La jove pintora sollerica,
Francisca Martí, sera l'enca-
rregada d'enguany de confec-
cionar el cartell anunciador de
la XIII edició de la Mostra Inter-
nacional Folklòrics, segons el
seu punt de vista d'aquesta
gran manifestació de la cultura
popular dels diferents partici-
pants.

En el nou carteli s'hi inclourà
ja el nou logotip de la Mostra
que sera creat de forma desin-
teressada per l'empresa de dis-
seny i màrqueting amb seu a
Biniaraix "Foro Vila".

L'organització ha cregut
necessari un canvi en la imat-
ge gráfica de la Mostra adap-
tada a l'estètica de la darrera
década del sege XX i més apro-
pada al pensament de tots els
qui conforma m la Mostra: públic,

participants, patrocinadors i
organització.

Ja hi ha dates per la cele-
bració, aquest estiu, de la XIII
Mostra. Des del dia 19de juliol
fins al 25, Sóller estará nava-
ment de festa i de cultura popu-
lar amb set grups folklòrics ven-
guts de molts diferents indrets
del món.

Es pot avançar ja amb certa
seguretat que l'agrupació"The
Batimbo" de Burundi que
l'any 1991 va estar entre nosal-
tres, tornará participar enguany
a la Mostra, després de l'èxit
obtingut aquella edició i grà-
cies a les seves interessants con-
cepcions de la música i més con-
cretament del ritme. Respecte als
damés participants, la majoria
estan encara pendents de con-
firmació malgrat les gestions, rea-
litzades amb agrupacions de
continents diferents, són positi-
ves.

CALLE BAUZA, N2 9
TEL. 63 33 50

TELEFAX 63 32 12
07100 SOLLER

MALLORCA — ESPAÑA
TITULO A BAL 195

SUPER OFERTA SEVILLA
Avión directo Palma-Sevilla-Palma
Estancia en el super hotel lujo AL-ANDALUS en alojamiento

Precio 15.750 Pts.
El precio incluye:
Avión - PMI-SVA PMI
2 noches hotel en alojamiento
Tasas handling e IVA aéreos incluidos

Salidas
Febrero:
27/02 PMI-SVA sábado 08,00 horas
01/03 SVA-PMI lunes 21,50 horas

Marzo:
12/03 PMI-SVA viernes 08,50 horas
14/03 SVA-PMI domingo 21,50 horas

17/03 PMI-SVA viernes 08,50 horas
21/03 SVA-PMI domingo 21,50 horas

12 de febrer del 1993 / Veu de Sóller
	 Veu local	 5

Succeas 

Cau a la via amb el
cotxe per dues
vegades

Redacció

Una comunicació rebuda als voltants de les set del capves-
pre del dilluns posà en antecedents la Policia Local que un vehi-
cle acabava de caure dins la via del tramvia, a l'altura del Mer-
cat.

Amb l'ajuda d'alguns voluntaris, la Policia Local fregué el cotxe.
lmmediatament, el conductor el posà en marxa i tornó fotre
dins la via.

En vista de les circunstancia, es procedí a fer-li la prova d'alco-
holémia, que doné possitiva. Aleshores, el cotxe quedó immobi-
litzat i el conductor partí a peu fins que li passaren els efectes de
l'alcohol.

Accident de transa

Un altre succeït ocorregué diumenge, als voltants de les set i
mitja del capvespre, quan un turisme que sortia del carrer de
Cetre en direcció a Ciutat colisioná aparatosament amb un ciclo-
motor que baixava per la carretera de desviació en direcció
al Port.

Com a resultat de l'accident es produí un ferit lleu, que fou tras-
Iladat al cente sanitari i després a Ciutat. Intervengué la Policia
Local i la Guàrdia Civil de Tràfec.

Tapen un clot

Dimarts passat, al vespre, fou requerida la presència de la Poli-
cia Local al camí de casJurat, a causa d'un enorme clot que s'havia
produït als voltants de l'antiga fábrica de rajoles, a causa de la
pluja i del trànsit de vehicles.

La Policia requerí l'actuació del personal de la Brigada d'obres,
que procedí a col.locar una planxa de ferro per cobrir provisio-
nalment el clot i evitar desgracies.

Aviat
será la
Rua

Redacció

La rua d'enguany es
celebrara el diumenge, dia
21 d'aquest mes de febrer;
el recorregut será el mateix
que en anteriors ocasions;
concentració a Sa Fila-
dora, a les 15'30 hores
per iniciar la desfilada amb
aquest recorregut: Correr
de so Mar, carrer Bauçá,
Plaça Constitució, avingu-
da Jeroni Estades, Plaça
Espanya i novament Plaça
Constitució, on es disoldrá
la comitiva; está previst
que la Banda de Músi-
ca de Sóller amenitzi la
desfilada.

El jurat estará compost
per cinc persones i els pre-
mis per a cada categoria
són els següents:
Individuals:
1) 15000 pessetes
2) 10000 pessetes
3) 5000 pessetes
Comparses:
1) 20000 pessetes
2) 10000 pessetes
Carrosses:
1) 20000 pessetes
2) 10000 pessetes



L'assemblea aprovà la divisió del Museu de Ciències en Departaments per facilitar la coordinació de
les tasques. 34 Campanya contra la fam en el món 

Un món injust
et desafio

Grup d'animació
missionera de Sóller 

Aquest cap de setmana es
du a terme la recol.lecta de
MANS UNIDES (organització
de dones catòliques dedica-
da al desenvolupament dels
pobles més pobres de tot el
món, independent de qual-
sevol govern). La campanya
de l'any passat aconseguí
recollir quatre mil.lions i
mig de pessetes; el 94%
d'aquesta quantitat va anar
directament al Tercer món, a
través de la financiació de més
de mil projectes (socials, agrí-
coles, sanitaris, educatius,...)
i dels missioners de totes les
confessions repartits per tot
arreu.

Cal reflexionar amb els pro-
blemes que té el Tercer món,
les tres quartes parts de la
població mundial: fam, espe-
rança de vida molt curta, alta
mortalitat infantil, analfabe-
tisme, falta d'aigua potable,
dependència respecte als
altres països,...

Referent a la campanya
de mans unides (organisme
de volunaris que des de
1960 Iluita contra la pobres-
sa, la malaltia,... que hi ha
al nostre planeta), el nostre
Bisbe don Teodor Ubeda
demana als cristians de
Mallorca, la máxima gene-
rositat.

I per acabar, cal mencio-
nar que aquest divendres és
el dia de dejuni voluntari.
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S'acondicionaran tres noves marjades del Jardí Botànic

El pressupost del Museu de Ciències per
al 1993 s'acosta als 30 milions

Dissabte passat es celebra al saló d'actes del Museu Balear
de Ciències Naturals de can Prohom l'assemblea ordinaria de
socis d'enguany, en el transcurs de la qual es dona compte
del resultat de l'exercici del 92 i del programa d'activitats per
al 93, pressuposts i normes d'execució deis mateixos.

En el transcurs de l'acte resltaren elegits el vicepresident
Joan Arbona, el secretari Vicenç Pla, la tresorera Catarina
Pomar, la vicesecretaria Magdalena Vicens i els vocals
Andreu Arbona, Josep Lluís Gradaille, Jeroni Orell i Mateu
Cifre.

Dues novetats importants es
produïren en aquest acte.

El primer, l'aprovació del
pressupost per al 1993, que
gairebé triplica el de l'any
anterior, i s'eleva a
29.705.511 pessetes.

D'aquesta quantitat, els

majors ingressos procediran de
la CEE a través del projecte
LEADER (vuit milions), de l'Ajun-
tament per pagar els treballs
d'un jardiner i per retorns
d'obres ja realitzades (cinc
milions), i de la Conselleria
d'Agricultura (5,5 milions) per
a la prestació de serveis.

L'altra novetat és que, a par-

tir d'enguany, el pressupost es
distribuirá entre els cinc Depar-
taments: Zoologia, Botánica i
Jardí Botànic, Geologia i Pale-
ontologia, Educació i Dinámi-
ca Museística, i Manten iment.
Cada departament estará a
càrrec d'un cap responsable
de l'àrea i tots ells constittii-
ran la Junta del Museu, a les

Festa de
Sant Blai-93

T.O.

Diu el refrany:

"Dia dos de febrer és la Mare
de Déu del Candeler; Sant Blai
és dia tres, quin dia és?".

La setmana passada es va
celebrar a l'església de Sant Bar-
tomeu de la nostra Vall, la festa
amb honor a Sant Blai; després
d'acabar la missa de les set de
l'horabaixa i dins un marc molt
senzill però molt agradable, es
va procedir a la bendició dels
aliments i Ilepolies, princi-
palment caramels portats pels
feligresos.

La missa i la cerimònia varen
ser oficiats per Mossén Joa n S imo-
net.

ordres del director Angel
Ginés.

Activitats '93

Pel que fa a les activitats pre-
vistes per a l'any 93, destaquen
l'acondicionament de tres noves
rnarjades de l'hort com a Jardí
Botànic, inclós dins el projecte
Leader, varis cursets formatius -
Identificació de Bolets, Bio-espe-

leologia, etc. -, dues exposicions
sobre Ciències Naturals, la cata-
logació de les col.leccions par-
ticulars dipositades al Museu, la
fundació d'un hivernacle de ger-
minació i reproducció d'ende-
mismes, així com l'edició de
diversos fulletons i guies de visi-
ta del Museu dirigides a les esco-
les, acompanyades de postals,
làmines, filmines i d'altre mate-
rial didàctic.

CENTRO "ALA D'OR" 

CONSULTAS:
TRAUMATOLOGIA
Dr. JUAN LUIS LEON MARTINEZ (Martes).
(Consorcio con Mutuas).
GINECOLOGIA
Dra. MARGARITA ROCH BALLES'I'ER
(Miércoles).
PEDIATRIA
Dra. JUANA Ma ROMAN PIÑANA (Jueves).
(Jefe servicio Pediatría Hospital Infantil
VIRGEN DE LLUC).
FISIOTERAPIA
Servicio de practicante (Consorcio con Mutuas)

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



El nou vehicle ha estat pagat amb subvencions de la Comunitat Autónoma.

Cotxe nou per la Policia Local
Des d'aquesta setmana la

Policia Local disposa d'un nou
vehicle que substitueix l'antic
Seat Ronda que fa mig any va

ser donat de baixa.
Es tracta d'una furgoneta

mixta Citroén C 15 apta
per al transport de detinguts

gràcies a un compartiment
especial amb reixa de sepa-
radió amb la resta del vehi-
cle.

Església
Per a la causa de la beatificació de Francisca Alcover

Un tribunal eclessiástic es desplaça
a Sóller per demanar testimonis

S'intenta muntar
un grup
or9anitzador per
animar les festes

Des de fa algun temps, creixen els rumors
sobre l'existència d'un grup de persones que
intenta coordinar un equip organitzador de les
festes populars de la nostra ciutat.

"Veu de Sóller" ha mantingut una conversa
amb una de les promotores, Núria Castells,
qui ens ha confirmat la notícia.

P.P.	 Dia a dia

Núria ha declarat que són
un grup de seto vuit mestresses
de casa, que cerquen la
col.laboració de la joventut i
que el seu interés és totalment
altruista.

Llibertat d'acció

l'objectiu d'aquest col.lec-
tiu seria l'organització de les fes-
tes populars- Reis, sant Antoni,
Carnaval, Firó, sant Bartomeu,
etc. -sempre que tenguessin lli-
bertat d'acció i que "l'Ajunta-
ment no ens doni ordres".

Per tal de concretar l'ofer-
ta, tenen sol.licitada una entre-
vista amb la batlessa Isabel
Alcover, a la qual demana-
ran la gestió del material i ves-
tuari de les festes i una sala
per guardar-lo i adobar-lo.

La portantveu del grup,
Núria Castells, ha manifes-
tat que "les festes que es fan
ara són ridícules i estan dei-
xades de/a me, de Déu". "Els
actes -digué - s'han de pre-
parar de cap a cap d'any,
dia a dia, i no una setmana
abans de celebrar-se. Molta
gent col.laboraria a les fes-
tes, peró no sap on ni a qui
dirigir-se". "Altra cosa que
s'hauria de fer - conclogué
- és separar els actes popu-
lars dels actes religiosos. Jo
crec que es podria fer un bon
ofici religiós i després unes
bones beneides de sant Anto-
ni".

Les persones interessades
en integrar-se al grup poden
contactar amb Núria o amb
Margarida Socias.

Participació ciutadana

Concert de violí i piano

Música romántica per un
diumenge horabaixa

G.M.

La música romántica d'Anto-
nin Dvorák va ser la protago-
nista del concert ofert diu-
menge passat al Convent dels
Sagrats Cors per Blai Justo
(violí Maria Victòria
Cortes (piano).

A la primera part Blai

Justo interpretó la Partita II
per a violí sense baix en re
menor de J.S.Bach que pre-
senta serioses dificultats d'inter-
pretació. Foren aproximada-
ment trenta minuts de melodia
barroca rápida i ininterrom-
puda executada amb prou
habilitat pel jove músic.

Encara mes interessant resul-

taren els duets de la segona
part a piano i violí. Les cone-
gudes Quatre peces romànti-
ques de Dvoralc engrescaren
el nombrós públic assistent, per
acabar després amb un Poema
d'Ernest Chausson, uns
acords postromántics executats
amb una enorme sensibilitat
pels dos músics mallorquins.

••«viictottitidlff
Venda i Lloguer de Maquinària
C/. Victoria, 48-A - Tel. 63.23.71 - SOLLER

Paletas
Poals
Pastadores
Carretilles xineses
Xerxa de seguretat
etc...

Talladores d'herba
Talladora de
gespa
Bombes d'aigua
Màquines de disc
Carretilles
Montacargues
Formigoneres
Martells elèctrics
Motors de corrent
Martells rotatius
Bastiments
Puntals
Taulons metálics
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Diumenge es presenta
la moda estiu '93

Alumnes Sé F.P.

La col.lecció Estiu '93
Boxer Apperel será presen-
tada diumenge dia 14 a l'Alta-
mar del Port de Sóller a partir
de les 18h.

La presentació consistirá en

una gran desfilada, organitza-
da pels alumnes de 5é de For-
mació Professional, amb les més
íntimes i suggerents prendes de
Sa Lluna i Innovació.

Aprofitant el dia tan especial
hi haurà regals sorpresa espe-
cial enamorats.

Redacció

Una vegada iniciada, el
desembre passat, la causa de
beatificació de la sollerica Fran-
cisca Alcover Moren, aques-
ta setmana s'ha rebut la visita
del Tribunal Eclessiástic de la
Causa per a la Canonització en

motiu de la recerca de testimo-
nis de la persona que podria
rebre el nom de Beata.

Per aquest motiu es des-
plaçaren fins a Sóller els com-
ponents del Tribunal, Mn. Bar-
tomeu Vaquer, Mn. Joan
Darder i el missioner solleric
P. Joan Arbona i manten-

gueren entrevistes amb persones
que estigueren en contacte amb
Francisca Alcover.

Recordem que la causa per
a la beatificació de Francisca
Alcover s'obrí el passat 5 de
desembre ¡el postulador que duu
endavant el procés és Mn.
Gabriel Ramis Miguel.

FINITA
CURANDERA Y MASAJISTA

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

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

o los miércoles en Sóller.
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Papers d'Ortografia
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Jaume Alberti ha enllestit dos
quaderns didàctics

Redacció

El Centre de Recursos Pedagògics "Es Celler"
acaba d'enllestir dos nous quaderns didóctics

destinants a l'ensenyament de l'ortografia. Un,
"Papers d'Ortografia" és un práctica

ortogràfica, ordenada en 47 temes, que parteix
de les confusions so-grafia i s'aluda amb reculls

lèxics seleccionats, sobretot, de diccionaris
inversos. l'altre, "Català Rok", és un recull de
42 cançons rockeres a través de les quals es

juga a repassar les dificultats ortogràfiques més
habituals.
Els dos quaderns es complementen l'un amb
l'altre, tema a tema; i estan preparats per servir
d'orientació al professorat i de practica directa
a l'alumnat a partir del nou Cicle Superior de
Primària.
Jaume Alberti, l'autor dels treballs, els cree: i
inició al Col.legi Es Puig en cursos prestpassats i
en aquests darrers mesos els acaba d'arrodonir.

Dos nous quaderns didàctics del Centre de Recursos        

A" el r<1~12hcalá els diccionaris inverso
aptreteniment i práctica de l'ortograf ia 

Els 47 temes de "Papers d'Orto-
grafia s'inicien amb la siklaba i l'estu-
di dels diftongs, perseguir, després,
amb l'accentuació i les vocals. A
cada consonant s'atura a les prin-

cipals dificultats i, al final, practica
les lletres mudes i els signes de pun-
tuació.

En aquests fulls, treballats per
Jaume Alberti al Cicle Mig i

Portada del quadern "Papers d'Ortografia"

Superior d'EGB del col.legi Es
Puig, s'estudia, de cada Iletra: l'arti-
culació dins la boca, les distintes
posicions que ocupa a la paraula
i la confusió sonora amb altres Ile-
tres. Exercicis i vocabulari són les
vies d'aprenentatge, complementant-
se, per a consulta del professional
de l'ensenyament: amb uns murals
bucals de l'articulació dels sons vocá-
lics i consonàntics; i amb un Ilistat
de comportaments dialectals i sub-
dialectals mallorquins.

"Papers d'Ortografia",
segons I autor, es basa en explica-
cions senzilles, breus i escalonades
i usa molt vocabulari bàsic, amb
reculls lèxics complets de dificultats
gràfiques determinades.

Aprendre amb música d'avui

Es fa difícil entretenir la feixuga
ortografia; per això, el quadern
"Català Rock" del Centre de
Recursos de Sóller pretén donar a
conèixer una eina d'avui, apropa-
da a al.lots i al.lotes a partir dels
10 anys.

Cançons i Iletres, rockeres i
populars, de Tomeu Penya, Sopa
de Cabra, Duble Buble, Sau,
Els Pets, la Trinca, Joan Bibi-
loni, Toni Fuster, Morcilla el
Bellaco y los Rítmicos, Polvos
de Talco Baxter, N'Gai N'Gai...
serveixen com a punt de partida
per esmenar les principals ,dificul-
tats ortogràfiques derivades de la
fonética dialectal mallorquina.

Aquestquadern d'entreteniment,
de 42 cançons, inclou exercicis i
suggeréncies i ha cuidat que les Ile-
tres si9uin temes d'actualitat i de
reflexio. Complementa el quadern
un joc de tangram.

Altres quaderns

Amb aquests dos treballs, el Cen-

Entreteniments ortogràfics amb música d'avui

II \r	 di Affl . miANIb1111111111111

X 1 1114r
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Centre de Recursos de Sóller - 1.993

Portada del quadern "Català Rock"

tre de Recursos de Sóller ja porta enlles-
tits quatre quaderns didáctics. Els dos
anteriors, acabats el curs escolar pas-

sat són: "Geografia Física de la
Comarca de Sóller" i "Els Sis-
tema Solar i les estrelles".

LES ATAER s
EXPOSICION OFERTAS EN C/ SAN JAIME

Ç3,0 10 ocio 010 MES DE FEBRERO

UFERTA LIMITADA A NUESTRAS EXISTENCIAS



Els refugiats bosnians no són privilegiats de res. Víctimes d'un nacionalisme mal entès han deixat
una vida on sols hi havia mort

LÇa. 12e Luna, 12 • Sóller 1
Mallorca • Tel.  63-04-47

FERRETERIA

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
m 2 jardín huerto. 27.000.000 ptas. negociables.
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Sobre el sempre tan polèmic tema dels bosnians en Joan Frau, com
a portaveu, sense cap ànim de polemitzar i amb una clara intenció

de posar les coses al seu lloc ens ha fet unes declaracions.

S.M.

La redacció d'aquest set-
manari creu que han fet res-
sonáncia els comentaris que,
certs sectors de la societat
sollerica, han pogutfer, d'una
forma un tan gratuïta, sobre
la situació dels bosnians a
la nostra vall.

Amb tot això ens hem
apropat al Joan Frau que,
com tots sabem, entre
d'altres, és una de les per-
sones que més ha fet per
aquestes víctimes de la gue-
rra. A la pregunta, que la
gent es fa, del ¿per qué s'han
desplegat tants de mitjans
econòmics i humans per una
gent que res té a veure amb
nosaltres i s'ha deixat de cos-
tat els marginats i la gent
necessitada del nostre
poble?, en Joan va ser molt
ciar: "A tot això ja ho he res-
post en altres ocasions. El
que passa és que la gent no
vol escoltar i, molt menys,
deixar-se informar. Quan na
Maite i jo comencarem a
posar fil o l'agulla per fer
qualque cosa per aquesta
gent ens adonarem que
L'acció Socio/de Sóller també
estava con feccionant un pro-

ro hi ha grups de gent orga-
nitzada quels hi donen un
gran suport quotidià. El que
vull deixar molt clar és que
nosaltres, els qui feim coses
per aquesta gent, NO tenim
cap actitud paternalista ni pro-
tagonisme de cap tipus. no
desitjam que mai de la vida
tota aquesta gent que posa
tan de verí amb les seves
declaracions pugui patir una
guerra o les in justícies del més
fort."

Present i futur pels
bosnians

Segons les darreres notí-
cies no pareix possible una
imminent solució del conflic-
te als Balcans. Tot això vol
dir que l'exili d'aquesta gent
pot perllongar-se indefinida-
ment fins arribar a una bona
solució per a tots. Si això fos
així, Ilavorens els polítics i
les institucions també dirien
la seva. Mentres tant que ser-
veixin de reflexió unes decla-
racions dels propis bosnians
a un programa emes a la tele-
visió Balear quan un d'ells
deia: Túnica familia que
tenim, l'únic lloc on hem
pogut trobar pau és Sóller."

menys afavorits. Les parau-
les den Joan són prou ciares:
"Tota aquesta gent que arre-
gla els problemes del món
en el parlament d'un bar el
que hauria de fer és demos-
trar el seu compromís i acció
amb proves vistes i sentides
per tots. Es molt senzill no fer
res i jutjar les poques coses
que feim els cifres. Estic
d'acord en que hi ha més
fronts socials on posar Ilum
aquesta gent que tant xerra

i no fa res que con feccionin
tasques i facin arribar el
suport dels sollerics o tot
arreu del món, que jo i els
qui !poden i volen donarem
un bon cou als bosnians. La
gent necessitada de Sóller no
está deixada de la me, de Déu.
La mateixa gent de la vall els
ajuda tot el que poden i alho-

jecte per fer arribar, a tota
aquesta gent, un poc de soli-
daritat i ajuda. Acció Social
i nosaltres l'única cosa que
varen fer va ser ajustar
esforços ¡ganes de fer feina.
Molta gent pensa que l'única
coso que hem fet ha estat
desviar l'ajuda, que de ben
segur, molts de sollerics han
de menester. Nosaltres no
volem deixar orfes d'ajuda
als necessitats de Sóller, de
tot això, ja no hi pot haver
res més en fora de la nostra
voluntat.'

Els menys afavorits de
Sóller

En Joan va puntualitzar,
respecte d'aquest tema, que
tot això mai pot venir de la
gent que fa coses i té una
militancia activa en pro dels Els comentaris greument enganyosos fan molt de mal als refugiats i a la gent que els ajuda.

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

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

REBAIXES
20% de descompte
en MIMBRE - BAMBU - JUNCO

RATEAN - MEDULA



Estació de Sa Vinyassa
Joan Puiqserver Arbona

Durant aquest mes de
febrer han fet 44'8 1/m2.
Pluja:
18'2 litres dia 1
5'8 litres dia 3
10'0 litres dia 4
7'4 litres dia 7
3'4 litres dia 8

Un error d'impremta va fer
que al titular de la setmana
passada aparegués la cifra de
181 per m2, quan en realitat
sols foren 18'2 litres per m2.

De totes formes les pluges
han continuat durant aquests
dies passats, encara que amb
poca intensitat, així i tot, han
caigut 44'8 litres per m2 que
si bé no és molt, al manco ha
servit per paliar la sequero del
moment.

Es d'esperar que no siguin
les darreres d'aquest mes de
febrer.

Associació Nuredduna 

Próxima
inauguració
del local

L'associació Nureddu-
na (mestresses de casa i
defensa del consumidor);
notifica a totes les sòcies que
el dia 13 de febrer, dissabte,
a les 17'30 hores, inaugu-
rarem el local a les Escolà-
pies (entrada c/Batach).

VOS ESPERAMl.

Campanya contra la fam:
El proper diumenge és la

jornada de lluita i de solidari-
tat per combatre la fam de dues
terceres parts del nostre món.

Un únic món, amb tal
abisme de misèria i de
fam,només es podré corn-
pondre amb la germanor i
la solidaritat. Col.labora
amb generositat.

Missa per Mn.Guillem Fiol
Dissabte dia 13 de febrer,

la Parróquia de St.Bartomeu,
a la missa de les 18'30 hores,
pregarà pel que, fa anys, serví
com a Vicari aquesta Comu-
nitat i pel que també, entre mol-
tes d'altres manifestacions, serví
l'Església de Mallorca com a
Vicari General.

Morí el passat dia 5 de
febrer. Al cel sia.

Video Forum:
Avui divendres, a la Rec-

toria, a les 21'30 hores. Ses-

sió organitzada per la Coor-
dinadora deJoves Cristians,
sobre el tema: Integrisme
islàmic i catòlic, amb la
pel.lícula No sin mi hija.

Enqüesta sobre la SIDA
El grup parroquia! Justí-

cia i Pau inicia demà dis-
sabte la confecció de les
enqüestes sobre el nivell
d'informació que té la pobla-
ció sobre la SIDA, en el marc
de la campanya que realitza.
Podeu emplenar les enqües-
tes els dissabtes dematí a
Plaça.

Avisos eclesials
Església

1 0
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EL TEMPS Tercera Edat  

Junta General

G.M.

Forces de la Guàrdia Civil
registraren de bell nou dissabte
passat una zona del municipi
de Deià on podria trobar-se el
cos de la jove alemanya Anita
Hutt desapareguda el juliol
del 1992.

La recerca s'ha reprès
després que la setmana
passada es trobassin
vora un avenc un !libre
d'excursions en ale-
many i un jersei color
blau amb móniga llar-
ga, però ha resultat, fins
ara, inútil.

En un primer
moment, l'excursionis-
ta que va localitzar
aquests objectes els va
relacionar amb la jove
desapareguda l'estiu
passat, però no existei-
xen pistes per assegu-
rar amb prou certesa
que fossin propietat
d'Anita Hutt.

Tant la família de la desa-
pa reg uda, resident a Ale-
manya, com els representants
legals a Sóller i les autoritats
de l'illa sostenen que Anita Hutt
va morir mentre realitzava una
excursió i gairebé ja no exis-
teixen esperances de trobar-la
amb vida.

Joan Seguí Oliver 

El ball del passat dia 31
celebrat al local social de la
Tercera Edat, va ser un èxit
inesperat, el local era ple i es
va poder veure i apreciar les
bones qualitats de les balla-
dores de primera (que no han
oblidat els bons temps ja dei-
xats enrera); tot l'horabaixa
va estar acompanyat de la
bona música del nostre amic
Joan G.García.

Amb tres autocars, dia 3
de febrer, ens desplaçàrem a
Palma per assistir a la funció
teatral "I vosté qué hi fa aquí?"
de Xesc Forteza, amb la que
ens ho passarem molt bé,
degut a l'actualitat del tema,
va ser una vetllada que no obli-
darem.

Aprofitam aquesta ocasió
perdonarles més efusives grà-
cies a "Autocares Repic", per
les moltes atencions que té
entorn a la nostra Associació,
un agraïment merescut.

Tumbé recordam als nos-
tres associats i associades
que diumenge, dia 14, a les
15'30 hores (en primera con-

vocatória) i a les 16'00 hores
en segona convocatòria hi
ha:

Junta General Ordina-
ria d'associats, per tractar
assumptes propis de l'Asso-
ciació, espera m la vostra
assistència i us donam les grà-
cies per adelantat.

Este' programat per dia 17
de febrer a les cinc del cap-
vespre una xerrada explica-
tiva pel Pare Bartomeu Bar-
celo Roig M.SS.CC. sobre
el món de les abelles, és un
tema molt interessant que
vàrem tenir l'oportunitat de
tractar en una anterior con-
feréncia i que ara podrem
repetir i podrem veure en
video.

Repetir la total acceptació
que té el servei de tapes varia-
des el cap de setmana, es veu
la bona mà que té el conser-
ge que és qui les condimen-
ta.

Recordar que hi haurà ball
amb disfresses el dia 18,
dijous Jarder amb "Fresas", i
també, dia 24 dimarts, darrer
dia de Carnaval.

Després de trobar-hi alguns objectes personals 

La Guardia Civil registra
novament una zona de
Deià cercant Anita Hutt

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Bartolomé Coll Ozonas
(Viudo de María Vicens)

que falleció en Palma, el día 1 de
Febrero de 1993

A LA EDAD DE 86 AÑOS

habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica

No se invita particularmente.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.' Margarita Bisquerra Sastre
Vda. de Juan Arbona Albertí

(En Joan Palou de Cas Bernats)

que falleció en Palma, el día 4 de
Febrero de 1993

A LA EDAD DE 79 AÑOS

habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Miguel Canals Borrás

que falleció en Sóller, el día 5 de
Febrero de 1993.

A LA EDAD DE 84 AÑOS

habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica

Casa mortuoria:
Manzana 50, n.° 37 - Ses Marjades.

Veu de Sóller 
PUNTS DE VENDA

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

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

Papelería Chachi.
Dos Amores.

Fornalutx: Can Corona.
Dejé: Es Forn.

WIM
.111DH

12 633456

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS
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Quan hi ha classe, hi ha classe!. Pep Pinya, sense
entrenar gens, Sub-Campió de les Balears. I quan

entrenem que passarà? 

Actituds absurdes
El C.F.Sóller, com a una de les entitats

esportives més representatives de la nostra ciutat
vol dirigir-se als seus socis, aficionats i al món
esportiu de la nostra vall.

Des de temps enrera venim analitzant la linia "periodísti-
ca" del suplement esportiu d'una publicació local. En
algunes de les seves seccions, ¡a sia amb els noms i els Iii-
natgesd'uns subjectes prou coneguts o amb el fastigós pseudò-
nim d'un insecte que sois fa honor al seu autor(s), es vé ata-
cant i menyspreant als membres de la Junta Directiva del
C.F. Sólier. L'actitud deis responsables del fulletó en qüestió
no resulta una novetat; és costum d'aquests "tribuletes" l'enfron-
tament continu amb els responsables que ha tengut el
C.F.Sólier, sobretot quan aquests no obeeixen servils els seus
capritxos dictats.

La conducta deis responsables d'aquest planflet, encara
que sembli absurda, té uns ob¡ectius ben concrets: degradar
la imatge del C.F.Sóller, desestabilitzar la bona marxa espor-
tiva, desmoralitzar a la directiva i desanimar a l'afició. Basta
un exemple per aclarir el que volem dir: després de patir el
tracte d'aquesta capella d'iluminats, resulta gairabé impos-
sible trabar gent que vulgui agafar el timó del C.F.Sóller (nosal-
tres hi som de rebot) i les perspectives de cara al futur són
molt negres (i ben innocent será el que es posi al davant en
aquestes condicions). No ens enganem, l'objectiu final
d'aquests impresentables no és sinó el d'acabar amb el
futbol solleric.

Un futbol solleric, que en el nostre àmbit d'actuació, i
sense comptar amb l'element desestabilitzador d'una certa
"premsa", passa per un moment d'equilibri. La feina es fa
amb serietat, tan la deis tècnics com la deis directius, i els
resultats esportius ens acompanyen. De tot això se'n fa ressó
l'afició i el bon ofici periodístic d'una altra publicació que té
per norma el reflexe objectiu deis fets i el respecte a les per-
sones.

Però resulta molt desencoratjador per un col.lectiu com
és el nostre, que treballa desinteresadament per l'esport
solleric, que setmana rera setmana uns subjectes sense la més
mínima dignitat humana es dediquin a criticar sense fono-
ment, ofendre i fer befa pública de les decisions que es pre-
nen pel bon govern de l'entitat.

Hem esperat per massa temps un canvi d'actitud d'aquests
individus. D'ara endavant ¡a no tendrem més  paciència i res-
pondrem una per una i amb tota la contundéncia possible a
les contínues provocacions deis responsables de la publica-
ció. El nostre pas pel C.F.Sólier és transitori, però no per això
hem de consentir que una colla de bufons lugui amb la dig-
nitat de les persones.

No demanam la solidaritat de ningú. Cadascú és ben lliu-
re de prendre les decisions que cregui oportunes; com la de
seguir o deixar de donar supon a la publicació a
que ens referim. Només vos demanam una reflexió assen-
yuada i actuar en conseqüència. Gràcies per la vostra aten-
ció.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL C.F.SOLLER

1.11.1no, 7— Teléfono 6.30132
Sant Jaume, 7 — Teléfono 63 1286

FABRICA: Neto, 48 - Ca'n robot& - Tel. 63065 I0 

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
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El dissabte el solleric Pep
Pinya, increïblement, sense
gens d'entrenament, aconse-
guia el Sub-Campionat de
les Balears de Salt d'Altu-
ra, amb 1'75 metres, la matei-
xa marca feta al darrer Cam-
pionat. Amb un poc d'entrena-
ment tècnic i constancia, ràpi-
dament podria superar al nou
Campió Sarmiento (Pollença),
que saltó 1'95 metres. En tercer
lioc es classificà l'eivisssenc Raul
Mascaró, també amb 1'75
metres.

Als seixanta metres Ili-
sos Antoni Pinya, amb una
sortida desastrosa, es classificava
en tercer iloc, aconseguint la
Medalla de Bronze. Hi hague-
ren moltes protestes per la forma

Carta del C.F. Sóller

"tan especial i rápida" en que
l'Obitre donó la sortida. A n'en
Toni li mancaren metres per
poder superar als seus rivals. Fou
una arribada emocionantíssi-
ma, entrant els vuit homes prac-
ticament amb el mateix temps.

La classificació fou aquesta:
1.-Miguel Morell 7"1
2.- Joan Sancha 7"1
3.- Antoni Pinya 7"2.

El diumenge nava Medalla
de Bronze penToni Pinya, que
es classificó en tercer iloc al
Llançament de Pes, amb
11'68 metres. El guanyador fou
en Perelló (C. Calvià), amb
12'15, seguit pen Sandoval
(Jasa-E ivissa), amb  11'92 metres.

1 esperada sorpresa als 200

metres llisos, en els que
Antoni Pinya va batre el
Récord d'Espanya de Vete-
rans, amb 23"4, a pesar del
vent en contra de -1'6.

S'imposà amb tota claredat
en Francesc Baile (Costa Calvià),
tomant el Récord de les Balears
amb 21"8. Entró en segon lloc
Miguel Morell (Colonya
Pollença), amb 22"6, seguit de
l'eivissenc Raúl Mascará, amb
22"9.

El solleric entró en cm qué lloc,
amb 23"4 nou récord
d'Espanya homologat, tom-
bant clarament el de 23"65, ins-
taurat pel basc Anton Basunko
en els Campionats d'Europa de
Kristiansand.

Millor Golejador 

Atletisme 

Antoni Pinya
tombà el
Récord
d'Espanya
dels 200
Pep Pinya, Sub-Campió
de les Balears de Salt
d'Altura 

Joan 

El passat cap de setmana es
disputaren en el Poliesportiu
Princeps d'Espanya, de Ciutat,
els Campionats de les Bale-
ars Individuals Absoluts
de Pista d'Hivern, destacant
pels bons temps aconseguits a
la majoria de proves de curta
distància. A pesar de tenir el vent en contra, Antoni Pinya, imparable.



Futbol de Veterans Futbol Primera Regional

Port de Sóller O -
Santa Eugénia 1

Bielet

Port de Sóller: R. Gar-
cía, Coll, Vidal, Ruíz, Sacarés,
Manrique, Jorquera (Festus
minut 70), Forteza, Manrique
(A.García minut 59), Barrero
i Ros (Cabot minut 59).

Santa Eugènia: Sastre,
Ramon, Catiellas, Ramis (Bala-
guer minut75), Guardia, Parets,
Bauzá (Morey minut 59), Coll,
Deya, Vich i Verdu.

Arbitre: Senyor Molinar
>ajudat pels liniers senyors
Prieto i Novio que va mostrar
targetes grogues als jugadors
locals: Manrique (minut 87),
Barrero (minut 84) i García
(minut 68) i als jugadors visi-
tants Parets (minut 70) i Deyd
(minut 63).

Gols: L'únic gol del partit
el va marcar en Balaguer en
el minut 89, tirant una pilota
abombada per damunt Ribe-
ra.

El Port de Sóller perd
dos punts en un mal
partit

El passat diumenge dema-
tí ens va visitar en el camp del
Port, l'equip del Santa Eugé-
nia, per disputar el partit con-
tra l'equip local.

Una vegada els jugadors
foren damunt el terreny de joc,
es va notar que els visitants eren
uns jugadors més veterans i cor-
pulents que els locals.

No es varen veure
bones jugades

El partit no va ser gaire bo,
durant molts de minuts es va
jugar amb la pilota endavant
i a seguir. Els porters no varen
intervenir en moltes ocasions.

Els jugadors del Port de
Sóller tingueren poques opor-
tunitats per marcar, sobretot una
de Ros en el primer temps, que
quan tenia posició per marcar,
passd la pilota a Jorquera el
xut del qual va ser desviat a
comer per un defensa; poc més
es pot contar de la primera part.

Un segon temps amb la
mateixa tónica

El segon temps no va can-
viar res i l'equip visitant es va
adonar de la possibilitat de treu-
re tallada, presionaren un poc

més i forçaren les més ciares
oportunitats de marcar. Apro-
fitant una jugada d'atac on R.
Garcia s'havia avançat per
cubrir més, Balaguer es va ado-
nar entrant la pilota a la por-
feria per on el porter no podia
arribar, corria el minut 89 i no
va donar temps per més.

Partit vinent:
Diumenge que ve el Port de

Sóller torna jugar al camp del
Port a les 11'00 hores, contra
l'equip del Independiente;
aquest partit s'havia de jugar
dia 28 i s'ha avançat.

D issabte	
Port de

capvespre pas'
els

•	
...)414,13n49.1,..

un partit..,	 •

10

6

Una vegada acd. bat ei
partit es reuniren els dos

bono 
c
¡ t'à rbitr devoro un dis

torrada
rar les forces

Bielet

tor
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Futbol Tercera Divisió

Bielet

Platges de Calvià: Palou,
Doro, Escobar, Montserrat, Isra-
el, Raúl, Martínez, Ven y, Joa-
quín (Ratito minut 45), Salinas
(Tomás minut 83), Hurtado i Cala-
tayud.

Sóller: Juan/o, Ferrer,
Nadal, Brugos, Tovar, Martín,
Vázquez, Alfons (Sergi minut70),
Christian, Carmelo (Cladera
minut 57) i Marín.

Arbitre: Senyor Gual Arti-
guez ajudat pels liniers senyors
Pérez i Gómez que va mostrar
targetes grogues als jugadors
locals Montserrat dues (minuts
42 i 48), Raúl (minut 32), Isra-
el dues (minuts 79 i 90), i per
part del Sóller a Marin dues
(minuts 36 i 37), Christian (minut
65) i Sergi (minut 91). Essent
expulsat per doble amonestació
Marín, Montserrat e Israel.

Gols: Christian després de
fer pared a Alfons en el minut
20 fa el 0-1, en Christian des-
prés de rebre un pas en profun-

ditat de Tovar marca el 0-2 en
el minut 52, Calatayud marca
en el minut 68 aprofitant una pilo-
ta que havia desviat Juanjo.

El Sóller porta dos punts
molt lluitats.

Diumenge capvespre passat
el Sóller es desplaçava a Maga-
l'uf per jugar el corresponent par-
tit contra el Platges, la confron-
tació es prevéia intensa i dispu-
tatada i així va ser. En un camp
en perfectescondicions, instal.lat
en un complexe al qual podem
tenir enveja; quasi tot el temps
va fer brusca i molt de fred.

Des del primer moment es va
veure un plantetjament tàctic de
Bestard situant a Kico Vázquez
enmig del terreny de joc, sense
desferrar-se del motor de l'equip
n'Hurtado, deixant en punta a
Christian i a Alfons que varen
du de bòlid a la defensa local
tot el partit.

Primers quinze minuts de
domini local.

El primer quart d'hora l'equip

va dominar sense agobiar a la
porteria de Juanjo, notant-se
que els jugadors sollerics en el
contratac féien perill a la por-
teria local; fruit d'un contratac
en el minut 20, Christian mar-
cava el primer gol, culminant una
pilota pujada per ell mateix des
del mig camp després de fer
pared amb Alfons que l'acom-
panyava.

Després del gol de
l'avantatge, el joc es
realitzava enmig del
«Imp.

Una vegada que els visitants
s'adelantaren al marcador, el
¡oc es realitzà enmig del terreny
de joc, propiciat per les tàcti-
ques dels dos equips que eren
bastant semblants, un 4-4-2 els
dos equips. Arribant el descans
amb molt poques intervencions
per part dels porters.

El Sóller arriba al descans
amb un jugador menys ja que
Marín havia vist dues targetes
grogues seguides, la superiori-
tat numérica féia preveure una
segona part molt aprofitada pels

locals; pero, Montserrat que ¡a
havia vist una tarja groga, en
reb una altra que significa l'aban-
donament del terreny de joc, que-
dant els dos equips amb 10
homes.

Alegria, emoció i esperances.
L'equip funcionas

En Christian enfonsà
l'equip local.

Quan corria el minut 62, en
un ràpid contratac que començà
amb un pas en profunditat de
Tovar a Christian, aquest deixa
darrera per cames el seu defen-
sa i quan el porter surt, fa creuar
la pilota marcant un preciós
segon gol.

Els jugadors del Platges inten-
sificaren la pressió damunt la
porteria de Juanjo, tenint una
bona oportunitat per marcar en
el minut 60, quan Salinas tiró
una pilota a porta aprofitant la
sortida a cobrir del porter, Ferrer
va treure de cap a comer.

Calatayud en el minut 68
marca el gol de
l'esperança.

Quan corria el minut 68
en una de les pagues jugo-

des que va poder fer durant el
partit, Hurtado és rebutjat en curt
perJuanjo i cau a peus de Cala-
tayud qui marca, entrant a la
porteria quan en Brugos intemp-
tava desviar-la a corner. Fins al
final del partit, els jugadors
locals feren tot el possible per
empatar, però en Juan jo impe-
cable i la defensa sollerica,
ordenada i ferma, reforçada pel
canvi de Sergi per Alfons, arri-
bant al minut 49 de la segona
part amb aquesta victòria meres-
cuda, duent dos punts molts
valuosos.

Partit vinent:
Diumenge ens visitará al

Camp d'en Maiol el Mallorca
At., un ós que no será bo de
roegar, l'hora de l'inici del par-
tit és a les 16'00 hores.

Goletiada de
Chnstian

Christian inaugura el marcador.
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ca ra t(1-1), pera
Carbôapocsminuts d'iniciar

va de r

e
en

le
ime

bel un
1.10 va
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En

Juvenils
C.F.Sóller 2 -
Felanitx 1
Alineació: Gregori, David,
Molino, Colom, París, Enseñat,
Fontanet, Pomar, Ribas, Hernáiz
i Rodríguez (César, Seguí, Domin-
go, Juan Carlos).
Comentari:

Això ¡a agafa bon color, amb
la tercera victòria consecutiva
la permanencia a la categoria

Infantas

és un fet.
Diumenge passat l'equip

batut va ser el Felanitx, rival que
no presentava gaire problemes
però amb la plut¡a, el camp este-
va en males condicions i posó
les coses més difícils, ¡a que fins
la segona part els sollerics no
varen poder marcar el primer
gol mit¡ancant n'Hernáiz i que
més tard amb un segon gol la
victòria esteva assegurada.

DiumengeAlcúdia-C.F.Sóller

ORO 18K
Teléfono 631052

PLAZA ESPAÑA, 4
SÓLLER

14 DE FEBRERO DIA DE LOS
ENAMORADOS

LA MEJOR MANERA DE DECIRSELO

VEA SURTIDO CALIDAD
Y PRECIO EN jOYERIABoutique anfantil

NO HAY OTRAS IGUAL
REMATE FINAL

'C/. Vicari Pastor, 13.	 Tel. 63 36 88.
07100 SOLLER
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Cadets 	 Benjamins

Partit
decisiu pels
benjamins
denla amb
la Penya
Arraval.

Els Benjamins es
juguen la tercera
plaça

Futbol solleric

Resultats i
Confrontacions
III Divisió:
Platges de Calvià 1 - C.F. Sóller 2.
Diumenge: C.F. Sóller -Mallorca Atc.

Primera Regional:
Port de Sóller O - Santa Eugenia 1.
Diumenge: Port de Sóller - Independiente.

Juvenils 1 Regional:
C.F.Sóller 2 - Felanitx 1
Diumenge: Alcúdia - C.F. Sóller

Cadets:
Son Forteza 2 - Sóller 4
Sóller - V. de Lluc

Infantils:
Patronat 1 - Sollerense 4
Demà: Sollerense-SantMarcal i tumbé Sóller
-V. de Lluc.

Benjamins:
Sóller - Penya Arraval, demó dissabte.

Després d'una 'ornada de descans els al.lots
de n'Héctor, es disposen a ¡ugar demà amb la
Penya Arraval, el seu darrer partit que si guan-
yassin, mantendrien la tercera placa donant-lis
opció a l'enfrontament amb els primers classifi-
cats dels altres grups.

La propera ¡ornada

Tercera Divisió
Ferriolense - Manacor
Cala Millor - Arenal
Constancia - Esporles
Son Roca - Portmany
Alaior - Ciutadella
Ferreries - At.Baleares
SOLLER - MALLORCA AT.
Poblense - Platges Calvià
Llosetense - Cardessar
Porto Cristo - Sta.Eulólia

Golejadors de Tercera:
16 gols: CHRISTIAN (SOLLER)
15 gols: Fabian (Mallorca At.)
12 gols: Femenies (Manacor)
11 gols: Vicens (Baleares), Nofre (Mana-
cor) 10 gols: Tuduri (Manacor)
9 gols: Verger (Mallorca), ALFONS (SOLLER)
4 gols: CLADERA (SOLLER), FERRER
(SOLLER)
2 gols: MARTIN (SOLLER)
1 gol: EDU, RODRIGUEZ,
AGUILO, TOVAR,
TOLO (SOLLER)



ilóde Sól1416-,SáréM"Yla 3.
P. Andratx 4 - Sóller 5

Be
loro

ti 01 de campió de
Les errades de lsšõlle

rics, a les darreres
perdre tota

sollerics 	 1-
màxi m.• 	 A falta de

rnadesperacabar

Ciclisme

DIA 13 FI:Biza@ 1993

SEGONA ETAPA
unuuul ###### luuuu veu de soller I

CLUB CICLISTA
«DEFENSORA SOLLERLNSI,

Real, 13
leido 63 15 56

01100 SÕLER (1b117,7c.)

A ndrati

Inscripció de luxe per a la "Challenge" Mallorquina 

Dilluns dijous, cita
amb els professionals

CINGIIIENA ETAPA
u , rrrrrr lllll .A.n...

DIA 18 PEDREA 1993 1 Veu de Solier 1

S 'Armaba.. Algaida
Pet re

Platja de Palma
Retal San Diego
(Arribada) Llucmajor (Sortide)

Villafranc•

CLUB CICLISiA
«DEFENSORA SOLLERERSEL

Real, 13
délo,' 63 15 56

07100 00.11R (Müorce)

Doia

Validez° asa

S'Eagle lata

Monten i

Polleng

1 aca

SOLIJ1R

ado, J.F. Bernard,
•rmando de las Co.-

1 4 

Petanca

Primera B:
Rafal Velf 5 - Unió de Sóller 4

Sesiona C:
Bar Málaga 6- Belles Pistes 3.
Punta Verde 4 - Ingeniero 111 5.

Femenines segona
Mezfiui ta 6 - Unió de 5611er 3

Joan

La totalitat d'equips espanyols
participaran al completo la sego-
na edició de la "Challenge
Volta a Mallorca", organitzada
per Unió Ciclista Blahi, de Cam-
pos, baix de la coordinació de
l'actual President de/a Real Fede-
ració Espanyola de Ciclisme Joan
Serra.

El recorregut, molt més dur i
selectiu que el de la primera edi-
ció (guanyada pen Javier Mur-
guialday), consta d'uns 825 qms.,
-en els que predomina la muntanya-
distribuits en cinc curses, dues
de les quals passen per la
nostra Val'.

La primera prova es disputará
aquest diumenge, en el circuit urbe'
de les Avingudes de Ciutat, amb
sortida a les 11-30' del matí.

El dilluns els corredors ¡a tin-
dran que afrontar el Coll de sa
Gramola (qm. 25), el Coll de sa

Veu esportiva

Bastida (qm. 49), el Coll d'en Cla-
ret (qm. 54), i el Coll de Sóller
(qm. 89 -de Segona Categoria).

El recorregut previst és d'uns
185 qms., passant els corredors
per Dele' a les 12-45', per
SOLLER a les 13 hores, i pel
Coll de Sóller a les 13-12'. (Hora-
ri probable facilitat per l'organit-
zació).

El dijous, prova regna, per la
duresa i el recorregut (202 qms.),
i molt possiblement la decisòria
del còmput de les cinc curses, amb
el Puig Tomir (qm. 91), Puig Major
(qm. 120) i sa Pedrissa (qm.
151), que indubtablement poden
fer mella als il.lustres participants,
que lògicament no es troben al
seu millar moment, i aprofiten
aquestes primeres proves de la
temporada per rodar-se deguda-
ment.

El pas pel Puig Majar está pre-
vist a les 14 hores. Per SOLLER
a les 14-19', per Deje] a les 14-
34', i per Valldemossa a les 14-
53'.

A més del guanyador de la
darrera, i primera, edició Javier
Murguialday (Amaya), els afi-
cionats tindrem la oportunitat de
disfrutar una altra vegada amb la
presencia de totes les millors figu-
res espanyoles, i bastants d'estran-
gers enrotllats dins els equips
espanyols, entre ells, -com no-Mike/
Indurain i Pedro Delgado (que

PINTURA EN GENERAL

-91 Miguel Arbona
Mas

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

Veu de Sóller / 12 de febrer del 1993

tantes bones hores han
donat al ciclisme),Julian Goros-
pe recent guanyador de la "Ruta
del Sol", prova a la que tan bona
actuació ti ngué el porrerenc Joan
Llaneres, a les ordres den Mano-

lo Saiz de la ONCE, que també
estará present a la sortida, Fede
Echave, Chozas, Camargo, Jean-
Francois Bernard, LaurentJalabert,
Erick Breukink, Johnny Weltz,
Alex Zuelle, Martin Farfan...
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INFANTIL FEMENI 

BASQUET     

JUVENIL FEMENI     

J. Mariana 24 -
S. Mónica 13  

J.Mariana 45 -
B.Aires 41                  

Partit entre els dos primers
clasificats, el Santa Mónica no
havia perdut cap encontre; va
ser un partit vibrant a on els
nervis varen tenir la seva par-
ticipació. Les locals feren un
excel•lent defensa a pesar
que en atac no estaren a gran
altura va bastar per superar el
bósquetaverage de l'anada i
assolí el liderat.

CADET FEMENI

J.Mariana 30 -
S.Pere 59

Una altra derrota i van...

Es segueix sense aixecar el
cap i en aquesta ocasió ni amb
la incorporació de les infantils
es va donar sensació d'equip
ambiciós. L'equip visitant als
pocs minuts de l'inici ja havia
sentenciat el partit i després es
va dedicar a mantenir i incre-
mentar la diferéncia.

CADET MASCULI

J. Mariana 72 -
S. Maria 40

Partit sense dificultats el
jugat pel J. Mariano Font
d'es Teix que passats els 5
primers minuts ja dominava per
7 punts per acabar la prime-
ra part amb una avantatge de
18 punts.

A la segona meitat va seguir
augmentant les diferències fins
al final a on l'avantatge era
de 32 punts. L'aspecte nega-
tiu dels locals fou el desencert
en els tirs lliures amb un pésim
2 de 12.

Jugaren: Bota 2, Moyá
5, Cobos 23, Celiá 6, Cifre
2, Gajic 10, Rullán 6, Mar-
qués, Vicente 6, Frau 2, Morell
4, Raja 6.

JUVENIL MASCULI "A"

Nova victòria davant un
rival fácil que en cap moment
inquietó a un J. Mariano
Arisa S.A. que gràcies als
resultats que es donaren es colo-
ca líder i opté moltes possibi-
litats de classificar-se per la
següent fase.

El partit va tenir poca histò-
ria, ja que di Mariana posa
les coses ciares des del primer
moment.

Jugaren: Grauches 6,
Iglesias 11, Sosa 4, Escales
9, Ahi 10, B. Castanyer 1, C.
Castanyer 20, Mariano, Pere-
lió 2.

JUVENIL MASCULI "8"

Va ser un partit molt dis-
putat. A la pista es lluità sense
treva. Els dos equips defen-
saven amb molta forca. Al
descans 24 a 21, gràcies a
un triple deis locals en el
darrer segon. A la segona
part els locals sempre man-
tingueren petites distancies
al seu favor. El J.Mariana
Pizzeria Domenico
intentó per tots els mitjans
endur-se'n el partit però una
sèrie d'errades ho varen fer
impossible.

Jugaren: Arbona, Cas-
tanyer 2, Cobos 7, Gelabert
22, Serrano 7, Sampol 4,
Serra, Estarás 4, Oliver 3,
Ródenas 7.

MINI FEMENI

Pollença 28 -
J.Mariana 28

Una veritable llàstima. A
falta de 5 minuts el J. Mariana
guanyava 20 a 28 i no varen
ser capaços de mantenir la victò-
ria. A pesar de tot es va jugar
un bon partit i es veu un progrés
continuat.

Partit emocionant a on el J.
Mariano Borras S.A. acabó
amb la imbatibilitat del Bons
Aires. Vigualtat va ser la tónica
que dominó el partit. A uno forta
defensa i malta altura de les visi-
tants, les locals hi posaren un
gran coratge i molt esperit de
Iluita i en cap moment perderen
el control del partit. Al final es
va lograr una victória que pot
ser molt important per quedar
entre els dos primers equips del
campionat.

SENIOR MASCULI

J. Mariana 67 -
Binissalem 35

Amb aquest partit acaba la
primera fase a on el J. Maria-
na ha aconseguit la primera
placa amb tals sols dues derro-
tes al seu deure. El darrer par-
tit va tenir poc que comptar; el
Binissalem, equip molt dolent,
va oposar poca resistència i els
locals no tengueren cap pro-
blema per guanyar fàcilment
l'encontre.

Jugaren: Ramon 6, Racle-
nas 5, Gelabert 4, Mainzer II
8, Colom 4, Morell 8, Rodelas
3, Rosselló 8, Oliver 17, Mai-
zer I. 4, Serra.

SENIOR FEMENI

Jovent 63 -
J.Mariana 39

Sense cap dubte el Jovent és
el millor equip del grup. El J.
Mariano:, El Gas fins ben
avançada la primera part va opo-
sar una certa resistència, però
poc a poc la majar altura i téc-
nica de les locals es començà
a imposar tant a la pista com al
marcador.

A pesar de la derrota cal des-
tacar l'esperit de lluita que en
tot moment demostraren les juga-
dores del Mariana.

Collerense 43 -	 Baex 66 -
J.Mariana 63
	

J. Mariana 56

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

comptat. Antiguitats
Antoni de sa Coma
(Jeroni Bisbal). Carrer
del Vicari Pastor, 8.
Telf. 63.08.65 i
63.07.68.

GAS-OIL per a
calefacció a domici-
li. Telf. 63 14 62 i63
03 87.

GRAN OCA-
SION! Magnífico
apartamento de super-
lujo: dos dormitorios,
dos baños completos.
Directamente sobre el
mar. A estrenar. Y
listo AHORA!! Telf.
63 28

VENDA de bidons
a Sa Matanca de can

Lau. telf. 630168

ES LLOGA local
amb opció de bar a
dins; aire acondicio-
nat. Centre Deià. Telf.
639305.

VENDO BAHIA
500 con fleje inox y
escoas, fuera borda.
Evimrude eléctrico 40

HP, remolque ROCCA
impecable. Telf
630106 noches.

Particular VENDE
SEAT 131, super
MIRIAFIORI, PM die-
sel motor, Perkins
8120-o en buen esta-
do.Tels 632874,
631516.Precio
125.000 (incluido 4

llantas y 2 cubiertas
repuesto).

SE ALQUILA CASA
con jardín (mallor-
quina), en las afueras.
Inf. telf. 632608.

SE ALQUILA
GARAJE Inf. Bodega
Can Fernando.Tels.
631102.



Davant l'espectacular augment d'actes delictius a Sóller, un grup
format per alguns perjudicats ha visitat la batlessa Isabel Alcover i ha
realitzat algunes propostes per lluitar contra la inseguretat ciutadana.
La batlessa ha declarat que és necessari erradicar el focus de
delinqúéncia i ha anunciat una major presència dels efectius de la
Policia Local al carrer i l'estudi de mesures a prendre en el cas de
detencions. L'Ajuntament podria proposar als jutges penes
complementàries de desterrament per als inculpats que, segons la
batlessa, tots coneixen.

S'estudien les possibilitats d'aplicar penes de desterrament per als lladres 

La batlessa anuncia majors
mesures de seguretat per
evitar actes delictius

G.M.

Una comissió formada
per algunes persones per-
judicades per el foradament
de pneumàtics de fa algu-
nes setmanes s'han reunit
recentment amb la baties-
so de Sóller Isabel Alco-
ver preoucupats per l'aug-
ment de la inseguretat ciu-
tadana al municipi.

Un portaveu del petit
col.lectiu, A.R.E. declara-
va a Veu de Sóller que
aquest contacte havia estat
poc profitós: "malgrat la
batlessa s'ha sentit interes-
sada, sembla que no hi ha
perspectives econòmiques
per poder augmentar la
vigilància dels nostres
carrers i de les nostres pro-
pietats."

El petitcol.lectiu, segons
A.R.E., va fer incidència
damunt alguns punts con-
crets.

Primerament es va criti-
car l'actuació, en alguns
cassos, de la Policia Local.
També es va tenir en coma-
te l'actitud de la població
en general i dels perjudi-
cats en concret, els quals
s'han interessat molt poc en
exercir pressió per tal que
la inseguretat ciutadana
desapareixi de Sóller. Igual-
ment varen merèixer críti-
ques d'aquest grua els par-
tits de l'oposició a l'Ajun-
tament, que no s'han mani-
festat sobre el tema.

Penes insuficients

Tot i això el tema prin-
cipal de debat és el de
l'actuació de la justicia en
aquells cassos en els quals
la Policia Local o Guardia
Civil realitza una detenció.
Segons aquest col.lectiu

,

perjudicat "les penes impo-
sades no són en cap cas
suficients per evitar rein-
cidència."

Per aquest motiu a la
mencionada entrevista man-
tinguda amb la batlessa
Isabel Alcover es féu la
proposta d'intentar acon-
seguir el desterrament dels
culpables d'aquesta ona
d'actes del icti us que, segons

Isabel Alcover, decidida a
acabar amb l'ona de

robatoris i malifetes de la
nostra ciutat.

es dedueix de les manifes-
tacions dels responsables
polítics i policials, estan
perfectament identificats.

Isabel Alcover va
reconèixer que l'actuació
de l'aparell judicial en
aquest cas esta causant
frustracions i mal estar en
el sí de la Policia Local, ja
que una detenció executa-
da després de llarg temps
d'investigació sols com-
porta pels culpables un o
dos dies de presó. Per
aquest motiu la batlessa ha

recollit la proposta del des-
terrament judicial i s'estan
estudiant les possibilitats
de dur a terme aquesta
mesura sancionadora.

De tota manera Isabel
Alcover ha anunciat una
majar presència de la Poli-
cia Local al carrer i una llui-
ta constant contra les
accions contra la propietat
privada.

El desterrament

Arran de la proposta de
desterrament de Sóller dels
causants de l'ona d'inse-
guretat ciutadana que es
pateix des de fa uns mesos,
el President del Tribunal
Superior de Justicia de les
Balears, Angel Reigosa,
declarava dies passats a El
Día del Mundo que exis-
teixen poques probabilitats
d'aplicar aquest tipus de
sancions a actes delictius
contra la propietat. Les
penes de desterrament
s'apliquen sols a determi-
nats delictes que atempten
contra l'honor i l'honeste-
dat.

Tot i això Reigosa recor-
dava a les citades decla-
racions que "segons l'arti-
cle 67 del Códig Penal, un
jutge, a criteri seu, pot
prohibir a un condemnat
visitar o retornar a un deter-
minat lloc duran t cert temps
establir una distància míni-

ma de llunyania. D'aques-
ta manera un delicte con-
tra la propietat por ser cas-
tigat, però sols de manera
auxiliar o addicional, amb
una mesura parescuda al
desterrament, ¡a que en
cassos de robatori s'apli-
quen normalment penes pri-
vatives de llibertat o mul-
tes." 1

Escoltes

Bona fogatera
per linniversari

Nombras° assistència al foc

16
	

Veu local
	

Veu de Sóller / 12 de febrer del 1993

Inseguretat ciutadana Projecte Leader       

La subvenció per
a la reconstrucció
de marges será
del 35 %

P. P.

Segons ha pogut saber Veu
de Sóller, el consell directiu del
projecte LEADER ja ha pres
una determinació referent a les
ajudes que s'atorgaran a la
reconstrucció de marges de les
finques i olivars de la Serra de
Tramuntana. Els propietaris de
finques que han presentat pro-
jectes per esser inclosos en el
projecte LEADER dins el termini
previst, rebran una subvenció
màxima equivalent al 35 %del
muntant total del projecte.

Comprovacions

Durant els darrers mesos,

A.E.Capitá Angelats 

Dissabte passat, dia 6, els
escoltes celebrarem el 32 Ani-
versari de l'existència del nos-
tre Agrupament a Sóller amb
un foc; la festa començà
amb l'encesa del foc, on poc
a poc s'anava arremolinant
la gent: al. lots, caps, pares,

els tècnics depenents d'aquell
organisme han visitat les fin-
ques una per una, han com-
provat sobre el terreny la
veracitat dels projectes i han
fotografiat els marges a reha-
bilitar. L'únic tema que queda
per resoldre és el valor que
s'atorga als marges i que
podria oscil.lar entre les set i
les deu mil pessetes per metre
quadrat.

Els beneficiaris d'aquestes
ajudes són propietaris de fin-
ques dels municipis de la
Serra de Tramuntana, espe-
cialment Pollença, Alaró, For-
nalutx, Sóller, Valldemossa i
Andratx.

antics escoltes, bosnis...
Després de torrar i men-

jar pa amb sobrassada i
botifarrons, jugàrem i cantà-
rem amb dances i jocs, pas-
sant una estona molt agra-
dable; la recol.lecta, que
anava destinada als refu-
giats bosnis, fou de quaran-
ta mil pessetes.




