
de es
celebra
So Rua

Les noves
tombes del
Cementiri

són il.legals

Será un any caracteritzat per les inversions reals

El pressupost municipal
d'enguany és de 834 milions

El candidat destacó en el seu discurs la
unió entre els militants del Partit Popular

demostrada al recent congrés.

Acudí acompanyat de
Canyelles, qui presidí un
sopar amb 350 persones 

José María
Aznar inicià
campanya

a Sóller
El líder del Partit Popular i futur can-

didat a President del Govern José
María Aznar va ser a Sóller diven-
dres passat per assistir a un encontre
entre afiliats del seu propi partit.

Davant l'expectació de 350 per-
sones, Aznar dedicó als sollerics les
primeres paraules d'una incipient i enca-
ra no oficial campanya electoral que
es presenta molt interessant ja que les
darreres enqüestes realitzades no
donen com a segur una nova victòria
de González a les eleccions gene-
rals.

Han localitzat familiars dels bosnians refugiats

Ràdio-afeccionats sollerics parlen
cada vespre amb Sarajevo

G.M.

Tres ródio-afeccionats de Sóller,
Antoni Valls, Macià Estades
i Joan Sellés parlen diàriament
amb un locutor de Radio Sara-
jevo anomenat Morris qui fa un
treball de recerca de parents i amics
dels refugiats bosnians a Sóller i
a altres indrets del territori espan-
yol.

Cada vespre, des de les 10 h.
fins a les 2 h. de la matinada, els
radio-afeccionats passen missatges

a Morris el qual, a la vegada,
realitza una labor de recerca de
persones dins la mateixa ciutat de
Sarajevo i retorna contestes. Fins
al moment ha localitzat 16 farní-
lies dels bosnians de Sóller, però
té greus problemes pel perill que
suposa circular pels carrers d'aque-
lla ciutat. Els contactes, doncs, s'han
de fer via telefónica principal-
ment, però gran part de les línies
no funcionen perquè a un bom-
bardeig resultó destruida la cen-
tral telefónica. Els contactes telefó-

nics amb l'exterior de la ciutat són
completament impossibles si no és
des d'un teléfon trad. Alguns mis-
satges també es passen per Radio
Sarajevo que funciona parcial-
ment.

Les condicions de Morris són
molt precàries. Ell mateix s'ha de
proveir d'eletricitat mitjancant una
alternadora manual ¡des del dilluns
no se'n té notícia. Durant els darrers
dies els contactes s'han mantingut
a través de Bata, una radio-afec-
cionat de la ciutat de Sversac.
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Futbol:
Christian

entrena amb
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Ciclisme:
Zarrabeitia
s'imposà
a Soller

Nous intents
d'instal.lar

un magatzem
de butà en

Es Puig
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G.M.

El pressupost municipal ordina-
ri per a l'exercici 1993 que s'apro-
varà possiblement la propera set-
mana, és de 834.373.076 pesse-
tes, bastant per sobre del del pas-
sat any.

El regidor d'hisenda, Francis-
co Rodríguez, ha presentat aques-
ta mateixa setmana un esborrany
de pressupost, previ a l'aprovació,
en el qual els capítols més desta-
cats són el de personal, amb 332
milions consignats, i el d'inversions
reals, amb 178 milions de pes-
setes.

Dins l'apartat d'inversions des-
taquen els 71 milions destinats a
obres a la xarxa de clavegueram,
i també els prevists per obres de
diversa tipologia com els asfaltats
del camí de l'Illeta, de Biniaraix,
de Can Guida, la Costa d'en Llo-
renç i la Torrentera; el nivellament
de l'escaló del Mercat o la creació
del segon vial de la Platja d'en Repic.

Algunes d'aquestes inversions espe-
ren encara ser incloses dins els plans
(POL i POS) convocats pels orga-
nismes autonòmics per tal que
l'Ajuntament sols n'hagi d'aportar
una petita part.

El responsable de l'hisenda
municipal, Francisco Rodríguez,

afirma que les previssions estan fetes
des de la realitat.

Dos milions per la
Calatrava

Dins els pressuposts del 1993
el consistori preveu també invertir
dos milions de pessetes en la com-
pra de l'antiga fabrica de la Cala-
trava on s'hi podria ubicar la nova
Residència per a la Tercera
Edat. Per pagar els quasi 20
milions que es demanen per la com-
pra l'Ajuntament haurà de vendre
algunes propietats procedents de
donacions realitzades a l'actual Hos-
pici.

Pressupost real

El regidor Francisco Rodrí-
guez ha destacat que els d'enguany
són uns pressuposts reals, elaborats
a partir de les dades que ha faci-
litat la informatització de les ofici-
nes municipals, tot eliminant des-
peses poc profitoses. Per exemple
s'ha procurat limitar la despesa dels
polítics i enguany no hi haurà aug-
ment de sou.



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:
Los mineros
Pobre minero,

pobres mujeres e hijos
de esos hombres luchadores,
dinastía de valientes
pero siempre perdedores.
Poco gana el que trabaja
y a ese pozo negro baja
para ganarse el sustento,
que es boca de apestoso aliento;
por donde entra el minero
en el intrincado incierto

para golpear con miedo,

la piedra negra y dura
que yace en el vientre
de la madre tierra,
que se contrae y vomita,
dando muerte en sus entrañas
a quien con saña le quita
lo que mil años guardara.
Pero no es aquél que suda
a golpe de azada y martillo,
el que se lucra y se vale,
de lo que de la tierra sale;
y de nuevo volvió a sonar
esa sirena maldita,
lamentos, gritos y llantos
se alzan clamando al cielo.

Y en el pozo, un minero

es abrazado de nuevo
por la orda mineral,
ya muere pegado a la tierra
por un mísero jornal.

Sofía Sardinero Simón

Es porgador
europeu

Tom Coll, En Falet

Tot per ser Europeus,
hem armat un bon bollit.
A s'agricultor l'han ferit
des cervell fins an es peus.

Es feiners han tornat vagos
perquè així viuen més bé.
Dins Espanya n'hi ha un sementer
que viuen sense fer estragos

Diuen que hi ha un porgador
que només hi queden es grossos.
Els que hi passen se fan trossos
per arribar a un roegó.

Per produir massa Ilet
mos pegaren sa galtada.
Acabarem fent de criada:
ho podeu donar per fet.

Arbre
Sa Primera Festa de s'arbre a
Sóller l'any 1924 

Ara fa poc més d'un any, els nostres il.lus-
tres polítics, pensaren que s'havien de sembrar
arbres per tot arreu. Aquesta acció, digne de
tot elogi i alegria, va ésser duita a terme de
seguida i alió estan.

El problema ve ara:
qui els rega i els cuida?. Els sembraren pero,

no han tornat tenir atenció municipal, sols la
privada dels veinats. NO basta sembrar,
hem de pensar que tumbé beuen i sel's ha tenir
en compte.
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Veu del lector

* El que s'ha de córrer algu-
nes vegades quan les neces-
sitats fisiològiques empenyen
fort.

* Que si no tenguéssim
paper, tal volta ens en fotrí-
em. El més importat és amo-
llar i punt.

* Que s'escudella no com-
paresqui enlloc. Mala cosa
si ens lleva es dormir.

* Els pastissos que fa la
meya germana.

* Que "no por mucho tem-
pranar, amanece más madru
go

* Que al cap i la fi, els
socialistes són bons amics
meus, però...

* Que la majoria gover-
nant tenen més de dues esti-
rades.

* L'alegria que vaig tenir
l'altre dia quan vaig veure en
Toribio llegint la Veu de Sóller
al mig de Placa. La tenia ben
estesa. La Veu s'enten.

* Que malgrat tot, la sang
no arribará al riu. Greicies a
Déu.

* Que segons na Xesca
nostra, alió que giren dins el
cotxe, és la direcció.

* Que la meya amiga met-
gessa em tracti tan bé tot el
cap de setmana.

* Que malgrat m'agradi

molt veurer-la, preferesc no
ser pacient seu.

* Que ni seu ni dels altres.
S'entén.

* Que un regidor de Sóller
ha complit aquesta setmana
uns 44 anys. Molts d'anys!.

* L'amabilitat d'aquella
nina que agafa el telèfon de
l'Ajuntamentde 8 a 15 hores.

* Que a algun bon amic
meu, Ii vull fer saber que ja
s'acosta el número 200 de la
Veu de Sóller.

* Que tal volta un dia
s'acabarà però, n'hem fet
més de dos números i més
de deu.

Ca Nostra
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Noces d'or dels capellans
del Beat Escrivá

"No
compre
nc ara
com el

sr.
Colom

nega la
seva

relació
amb

aquesta
qüestió" 

Victimisme
Pareix que al regidor

senyor Bartomeu Colom
no li ha caigut gaire bé la
broma que vaig fer la set-
mana passada respecte al
seu interés pel tema dels
Béns d'Avall.

Ho vaig comentar amb el
meu nebot Miguel, que em va
contestar tot rabent: "No sé
de qué se queixa el senyor
Colom. Quan l'empresa
ARISA va presentar el projecte
Sóller-93, ell va ser un dels
seus defensors més encesos.
Creia que rúnica forma de
treure Sóller de la misèria era
realitzar aquest projecte i
assegurava que, en aquel/
moment, Púnica empresa dis-
posada a executar-lo era
ARISA. Afirmava el senyor
Colom que això suposaria per
a ella un gran esforç econó-
mic que s'hauria de com-
pensar de qualque manera.
Deia també que una de les

'maneres més fàcils de com-
pensar-la era negociar amb
ella el projecte d'urbanitza-
ció dels Béns d'Aval El mateix
senyor Colom i d'altres regi-
dors mostraven els plànols i

explicaven fins on estaven dis-
posats a negociar".

"No comprenc per qué ara
el senyor Colom nega la seva
relació amb aquesta qüestió
afegí En Miguel -. Ell deia que
el partit polític capaç de rea-
litzar el gran projecte (???)
Sóller-92 tenia assegurada la
batlia per molts anys, i que
això justificava les modifica-
cions urbanístiques que volia
introduir als Béns d'Avall.
Diga-li al senyor Colom que
no es faci la víctima, perquè
sabia molt bé el qué feia. L'ex-
batle Joan Arbona no esta-
va gens d'acord amb aquest
raonament i mantenia que no
hi havia res a negociar: per
això el va destituir i després
el senyor Colom propició la
moció de censura. Conven-
dría que el senyor Colom es
refrescas la memória i assu-
mís les conseqüéncies dels seus
propis actes".

"Bé, bé. Ja está bé!" -
vaig dir al nebotMiquel. Esta-
va més emprenyat que un
misto!

Elisenda de Brusca

PINTURA EN GENERAL

Miguel Arbona
i-,-	 Masj1i T

C/. Can Bacari
Tels. 633864-630945-07 ) 00-SOLLER (Mallorca)

SES ARGILES

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
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Antologia

L'horabaixa del passat onze
de febrer -festa de la Mare de
Déu de Larda- l'església de
Santa Eulália de Ciutat tenia tots
els seus bancals ocupats. La raó
d'aquella concentració nom-
brosa i a la vegada selecta, de
catòlics convençuts i compro-
mesos, era que sacerdots mallor-
quins o residents a Mallorca com
Mossèn Josep Orlandis i Rovi-
ra, Teodoro Ruíz, Bernat Oliver,
Eduardo Peláez, Gaspar Riera,
tots ells deixebles del Benaven-
turatJosep Maria Escrivà de
Balaguer, volien donar grà-
cies a Déu, en una missa entorn
del nostre Bisbe, pels beneficis

Davant la sentencia del Tri-
bunal Suprem de dia 20/11/92
que obliga a l'ús del terme
,'valencià" als estatuts de la Uni-
versitat de Valencia, el col.lec-
tiu d'alumnes de segon cicle de
Filologia Catalana de la Uni-
versitat de les Illes Balears es mani-
festa:

1-Que dóna suport al Rector
de la Universitat de Valencia en
la seva defensa del nom cientí-
fico-històric de català per deno-
minar no tan sols la Ilengua pi-O-
pio del País Valencià, sinó també
la de les Illes Balears, el Rosse-
lló, l'Alguer i del Principat de
Catalunya.

2-Que la sentencia, tot i ésser
coherent amb la denominació
que consta a l'Estatut d'Auto-
nomia del País Valencià, és una
sentencia que vulnera els inte-
ressos de la comunitat lingüísti-
ca i contradiu el reconeixement
científic general.

3-Que la denominació de
"valencià" per referir-se a la
Ilengua que es parla al País Valen-
cià, el 1982, va ésser fruit d'un
pacte polític no basat en una
resolució científica.

4-Que el fet que s'usi la
paraula valencià per referir-se
a la llengua que es parla al País
Valencià, no implica que el
valencià sigui una 'lengua dife-

espirituals rebuts durant aquests
50 anys de vida de la Societat
sacerdotal de la Santa Creu.

A ells s'uniren i concelebra-
ren altres preveres com Mossèn
Joan Crespí, Mossèn Francisco
Cobos o Mossèn Joan (literas,
també antic vicari de la parrò-
quia sollerica i actual rector de
Santa Eulàlia on actuava de moni-
tor.

Fou el 14 de febrer de 1943
quan, sen's dubte, inspirat pel
Diví Pa ráclit; el Beat Escrivà, ins-
tituía de dintre les fileres de l'Opus
Dei, a la societat Sacerdotal de
la Santa Creu. Aquest institut cle-
rical, vivificador de l'obra del

rent del català, sinó que es trac-
to de denominacions d'una
mateixa llengua histórica, el
CATALA, les normes ortogràfi-
ques de la qual foren accepta-
des al País Valencià el
21/12/320 Castelló.

5-Que, lamentablement, la
interpretació feto pels recorrents
als mitjans de comunicació no
s'ajusta a la sentencia, ja que
aquesta no es pronuncia sobre
la unitat de la Mengua catalana,
sinó que es refereix tan sols a
la nomenclatura que s'ha
d'emprar a l'article 20 dels Esta-
tuts de la Universitat de Valen-
cia.

6-Que la pròpia sentencia,
al Fonament de Dret novè pro-
clama: "El fondo del asunto no
es académico o lingüístico, y esto
bien lo saben las partes enfren-
tadas en este recurso. El fondo
del asunto es político y hay que
comenzar por reconocerlo para
no perdernos en eufemismos
inútiles".

Igualment, la sentencia
esmentada, al seu Fonament de
Dret onze proclama:

"Los profesores Universitarios
podrán, en sus clases, ejer-
ciendo su libertad académica,
explicar a los alumnos que la
lengua valenciana proviene de
la lengua catalana, o que es la

seu fundador constitueix la
liorna i el broquer del pres-
biterat de la nostra Santa
Mare Església sempre adic-
te a la tradició dels apòstols i
dels Sants Pares, en un món que
s'està corrompent i allunyant de
Déu, la desacralització de molts
de ministres de l'Altar i la falsa
progressia dels teòlegs de l'anti-
crist que volen un cristianisme
de portes tancades contaminat
pel marxisme ateu i que no moles-
ti la seva pròpia praxis paga-
na.

Joan Antoni Estades de
Montcaire i Bisbal

lengua catalana misma, o que
son lenguas distintas, etc. Pero
la Universidad, como institu-
ción, no puede tener a este res-
pecto más opinión que la impues-
ta por el Ordenamiento Jurídi-
co".

7-Que l'objectiu principal
és la recuperació i l'ús de la
llengua pròpia en tots els àmbits
i registres, per arribar a una desit-
jable normalitat lingüística, per
a la qual cosa és necesssari supe-
rar la instrumentalització de la
qüestió del nom de la llengua,
arribant, fins i tot, a la codifi-
cació de l'Estatut d'Autonomia
del País Valencia a fi d'ade-
quar el nom allá utilitzat a la
práctica del món universitari i
científic nacional i internacio-
nal.

9-Que a títol comparatiu
tenim el cas dels Països Llatino-
americans, que a les seves Cons-
titucions, quan esmenten la llen-
gua pròpia, s'hi refereixen amb
el nom de "castellano" o "espa-
ñol". Resultaria interessantveure
quina seria la reacció si un Tri-
bunal de qualsevol d'aquells
sos sentencias que la seva !len-
gua s'ha d'anomenar cubà,
colombià, argentí, etc, en lloc
de castellà.

Col.lectiu d'alumnes de
segon cicle de Filologia

Catalana de la UIB.
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La !lengua de València
és la catalana

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS   

• eaec
ger

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

C/. Sa Lluna, n2 74	 Tel. 63 28 74

REBAIXES   



El cinema Alcázar signa
un conveni d'utilització
amb l'Ajuntament

G.M.

L'Ajuntament de Sóller
podria arribar prest a un
acord amb el propietari del
cinema Alcázar, Joan
Salas, i signar un conve-
ni d'utilització del local,
segons es desprèn de
l'encontre mantingut fa uns
dies entre les dues parts.

Si les gestions pros-
peren l'Ajuntament acor-
dará atorgar una sub-
venció anual d'entre
200.000 i 300.000 pes-

setes al propietari del cine-
ma a canvi del dret d'uti-
lització de la sala en un
número encara indeter-
minat d'ocasions.

Segons la batlessa Isa-
bel Alcover, l'Ajunta-
ment está també interessat
pel futur del local del cine-
ma Fantasio i s'han iniciat
gestions amb el mateix
Joan Salas per una possi-
ble cessió de les butaques

• cle la sala que s'ubicarien
a l'Antiga Capella de les
Escolápies.

L'acte d'entrega del donatiu tengue lloc al local de la Creu Roja i
comptà amb la presència de part dels refugiats.

ES prepara la temporada
turística del 93

Redacció

L'Ajuntament iniciará prest
una campanya de neteja de
les platges del municipi de cara
a l'inici de la temporada turís-
tica del 1993 que ha d'estar
acabada abans de Pasqua.

La batlessa Isabel Alco-
ver ha anunciat una neteja
a fons de tota la conxa del
Port i una exaquellada dels
fassers de la platja.

Igualment des de l'Ajun-
tament es fará un esforç per
millorar l'estética dels carrers
del Port indicant als comer-
ciants i veins de la zona que
mantenguin ben arreglats els

exteriors de les seves propie-
tats.

Visita de periodistes
turístics

Per altra banda, com és
habitual de cada any, la pas-
sada setmana visite] Sóller un
grup de 55 periodistes turís-
tics de nacionalitat aleman-
ya, i foren convidats a dinar
per l'Ajuntament i l'Associa-
ció Hotelera. La premsa turís-
tica pot ser un reclam impor-
tant a l'hora d'elegir desti-
nació per part dels ciutadans
que desitgen sortir de vacan-
ces.

S'eixampla -r‘ei el tram final del Coll

Manquen encara 200
metres per veure la Ilum
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El pintor Guillem Darder dóna
600.000 pessetes als bosnians

G.M.

El pintor solleric Guillem Darder
va fer entrega la setmana passada de
600.000 pessetes al Col.lectiu d'Aco-
luido dels refugiats bosnians.

Darder volgué celebrar el seu vint-
i-cinc aniversari com a pintor mitjançant
l'organització d'una exposició bené-
fica i, sentint-se especialment atret pel
conflicte balcànic i sensible amb els
refugiats a la seva ciutat, decidí donar
íntegrament els guanys a aquesta
causa.

L'obra de Darder va romandre
exposada durant el mes de gener a
la Sala d'Actes de la Banca March
de Palma.

en el qual és més difícil treba- 	 la roca viva, i crear serveis com
llar.	 enllumenat, accessos i altres.

Turisme Túnel

Redacció

L'informe remés per la Com-
panyia Concessionària del
Túnel de Sóller la setmana
passada a la Conselleria
d'Obres Públiques especifi-
ca que manquen 200 metres per
acabar de perforar la totalitat
de la nava via.

L'enginyer Francisca Cam-
paner, que des de la Canse-
llena realitza un seguiment de
l'obra, ha assenyalat que en els
darrers dies el ritme de perfo-
ració ha minvat perquè s'ha tro-
bat un material molt més fluix

Secció incompleta

Quan d'aquí a uns mesos
s'acabi el forat en qué ara es
treballa no es podrá dir encara
que el Túnel está acabat i llest
per funcionar. La secció que s'està
fent no és completa, el trispol s'ha
d'abaixar entre un metre i mig i
dos per assolir l'altura prevista
al projecte. També s'haurà de
revestir tota la bóveda del Túnel,
que ara s'aguanta amb un sos-
teniment rústic o simplementamb

Del Pont d'en Valls

Francisca Componer ha
assegurat tumbé que la Canse-
Merla té ja redactat un orojecte
per eixemplar el tram ce carre-
tera comprés entre el Pont d'en
Valls i l'entrada a Sóller, el qual
es troba en periode de tram ita-
ció. Campaner diu que es trac-
to d'una carretera difícil on no
hi ha gaires solucions i sembla
que s'optarà per un simple eixem-
plament de la calçada.

Grill Restaurant

Sa sitúa
Comunica als seus clients i amics que a partir

de dissabte dia 20 tendrem obert al públic
durant tots els caps de setmana. I al mateix

temps aprofitam per oferir-vos la nostra carta
renovada amb l'especialitat de "BARBACOA" i

les nostres "PIZZES" fetes al forn de llenya.

Reserves per a comunions, batetjos, noces..1 al telf. 63 38 46

CANTONADA CARRER
DE SA MAR - FILADORA

PIS A ESTRENAR

3 habitacions	 cuina

2 banys	 calefacció central
bugaderia
	

balconada 9'5 m2

sala menjador
	 traster soterrani

És una primera planta i el preu és

molt interessant

Informau-vos-en al 63.03.83



En Béntol de Florint arriba a Sóller

La cuino, tema de la
Primera Setmana
Cultural del Fossaret

L'equip de mestres del col.legi públic Es
Fossaret: Antònia Marqués, Margarida Puig,
Gabriel Mateu i Josep Quetgles ja tenen a punt la
Primera Setmana Cultural que girará entorn del
menjar. Dilluns, dimarts i dimecres de la setmana
que ve l'escola es transformará per complet i
experimentará, amb el seu alumnat de tres a deu
anys, un caramull de p.reictiques i vivències entorn
de la cuina. APA, pares, professors practicants,
CR i externs col.laboraran i participaran en els
actes que es faran a les aules i al carrer.

Redacció

Divendres de la setmana
passada, arribava a Sóller,
de manera accidentada i
demanant aluda, en Bén-
tol del petit principat de Ho-
rint. Trobant-se molt aprop dels
tarongers de la via del tren,
demanà aluda al col.legi Es
Fossaret, i el professorat
d'aquesta institució i tots els
seus infants, bocabadant,
oferiren seient i que s'explicas.

En Béntol, va transmetre
als escolars el patiment del
seu poble, mal i poc ali-
mentat per les pastilles d'una
antagonista Carabruta; i a
continuació demanà aluda
pero que li mostrassin el per-
dut art de la bona cuino...

Qualque cosa més que
un Carnaval

Amb la motivació d'en

Béntol, ha iniciat el Fossaret
una setmana cultural que es
desenvoluparà de valent
durant tres dies. Parar
taula, fer receptaris
sollerics, estudiar la
dietética dels menús,
ensenyar a anar a com-
prar, muntar botigues i
parades i cuinar seran un
seguit d'activitats lúdiques
per a infants de tres a deu
anys.

Es sumaran als actes les
habituals fresses de Carna-
val d'aquests dies, sent el tema
del menjar el denominador
comú d'elles.

L'equip de mestres ha
manifestat a Veu de Sóller que
s'intenta motivar i il.lusio-
nar als al.lots donant
sentit a les festes de Car-
naval. Implicar activament
als infants l'allunyarà de ser
nomás una fressa a vestir i
fotografiar.

El consistori creu que
la delimitació de
costes és exagerada

Redacció

La Comissió de Govern ha
decidit presentar al.legacions a
la nova delimitació del domini
públic marítim-terrestre proposat
per Demarcació de Costes,
ja que inclou una franja de
terrenys edificats i suposa greus
conseqüències per als afectats.

Concretament l'Ajuntament
s'oposa a la delimitació de la

zona del Través perquè
comprèn la via del tramvia, de
la Platja d'en Repic perquè
inclou fins i tot parts d alguns
edificis i de la zona de la Talaia
perquè queda afectada la pri-
mera línia d'edificacions.

Juntament amb les al.lega-
cions l'Ajuntament inclourà un
extens informe en el qual espro-
posen vies de solució al conHicte
de competències.

l'acte d'inauguració del nou
local cedit provisionalment per
l'Ajuntament que l'associació
de mestresses de casa Nured-
duna ha habilitat a la primera
planta de l'edifici de les Escaló-
pies.

Infantesa

A continuació la batlessa
improvisó un parlament en el
qual recordó els dies que estu-
diava amb les monges en aque-
lla aula. Isabel Alcover agraí el
nomenament honorífic de sacia
d'honor i tengué paraules d'elogi
per la feina realitzada, desta-
cant especialment la interven-
ció i l'aluda dels homes en la
neteja i acondicionament del
local.

El rector Llorenç Lladó pro-
cedí seguidament a la benedicció
de la sala, i l'acte acaba amb
un refrigeri ben variat i assor-
tit.

Sóller Maria Francisca Com-
pany, mitjançant el qual s'ano-
menava sòcia d'honor la batles-
sa Isabel Alcover, començà

Associació "Nuredduna"

Unes vuitanta persones assistiren a la inauguració del nou local.

Inauguració d'un espaiós local
social a les Escolápies

P.P.

Amb l'entrega d'un diplo-
ma per part de la delegada a

A partir
d'avui
divendres,

4Ristorante — Pizzena tornam a
estar amb tots vosaltres.
Obrirem tots els dies de la
setmana, amb les nostres
especialitats: de "pizzes",
carns i pastes

¡VOS HI ESPERAM!!
la setmana que ve...

L'it 	
¡REBAJAS

Ultimos remates en ropa y piel

Chaquetas piel desde 11.900 ptas.

En ropa 30% y 40% de descuento

¡Aproveche los últimos remates!

CONFECCIÓN PROPIA • ROMAGUERA, 1 • SÓLLER

Mis AINA

SE ALQUILA
Piso a estrenar en el Puerto Edificio SA TORRE

3 habitaciones, 2 barios, 4 armarios empotrados,
calefacción central individual, 2 ascensores,

aparcamiento particular.
TELF: 46 25 62 - 40 47 25

WIM
711r0HEM

131 	633456
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Aznar creu fácil l'ascensió del PP al Govern Espanyol i assegura
que té un equip bo i compacte.

Canyelles presidí el sopar del PP i entrega un ram de flors a l'afiliada número 250, Maria Aguiló.
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El candidat pel Partit Popular visità divendres els afiliats sollerics

G.M.

En un dels primers actes
públics com a candidat a la
Presidència del Govern
Espanyol pel Partit Popular,
José María Aznar visitó
Sóller divendres passat inte-
resant-se i parlant amb els seus
companys de partit durant gai-
rebé dues hores. La trobada
tengué lloc a l'Hostal Es
Port i acabó amb un sopar
presidit pel President de la
Comunitat Autónoma
Gabriel Canyellas (davant
l'absència d'Aznar que hagué
de partir de tornada a
Madrid) que congregó 350
persones.

Discursos

La recepció del recent-
ment anomenat candidat del
PP a la presidència del

Govern Espanyol, José
María Aznar, va tenir lloc
a l'interior de l'antiga tafo-
na de l'Hostal Es Port.

Gabriel Canyelles, a
l'hora de presentar el ¡ove
candidat, pujó a una tarima
muntada damunt una pica
d'oli i ironitzó dient que "he
pronunciat discursos des de
llocs molt diferents: cada fals,
escenaris, balcons, rulots...
però mai damunt una pica
de sucar oli i damunt una pila
d'esportins".

La intervenció de José
María Aznar va ser segui-
da amb molta atenció pels
presents. Aznar, confiat que
prest aconseguirà arribar a
La Moncloa, introduí també
una nota d'humor dient que
"és més fácil arribar a pre-
sident del govern que no pos-

sor el Coll".

Aznar féu referència al
passat congrés del Partit Popu-
lar i en destacó les "inexis-
tents divergències internes
que s'han pogut desprendre
d'ell". Tengué també parau-
les de crítica per la labor
socialista dels darrers deu
anys i paraules de lloança i
agraïment per la figura de
Gabriel Canyelles dins el
món polític balear i espan-
yol.

Allò que José María Aznar
volgué deixar clar de la seva
intervenció fou que "el Par-
tit Popular és l'alternativa a
la gestió socialista" i que
"l'era socialista está esgota-
da; el pOiS ha de posar aro
la con fiança en el Partit Popu-
lar".

José María Aznar s'estrena
a Sóller com a candidat
al Govern espanyol

Al sopar acudiren 350 persones, afiliats o simpatitzants del PP

Gabriel Canyelles.. o ara o mail,

G.M.

El President de la Comuni-
tat Autónoma de Balears,
Gabriel Canyellas, presidí
el sopar que el Partit Popular
va organitzar el divendres pas-
saten motiu de la visita de José
María Aznar i d'assolir-se l'afi-
liat número 250 a Sóller.
L'ambient fou tot el vespre
d'eufòria davant els èxits que
este' aconseguint el Partit Popu-
lar en un any d'eleccions.

En el transcurs de la vet-
liada el president balear con-
testó algunes preguntes for-
mulades per Veu de Sóller.

- Gabriel Canyellas:
suposa aquesta trobada
d'avui l'inici de la cam-
panya electoral?

- A Balears la campanya
va començar fa deu anys.
Podem dir que aquest és el
primer acte públic de José
María Aznar d'ença que ha
estat proposat i elegit com a
candidat a President del
Govern.

- Creu que és positiva
aquesta eufòria que
s'està vivint al PP a mesos
vista de les eleccions?

- No hi ha eufòria al PP; hi

ha una petició unónim de la
societat qui diu que s'ha de
fer alguna cosa davant la
gestió socialista. Es veu una
modificació essencial del pen-
sament de la gent i l'alterna-
tiva ha de ser assumida per
nosaltres.

- Aquesta modificació
es constata a Sóller?

- Sóller ha estat sempre un
poble on el Partit Popular ha
crescut constantment. El fet que
aquest vespre s'arreplegui
tanta gent en aquest acte ens
dóna una gran esperança.

El sopar

Una vegada acabats de
sopar, Gabriel Canyellas
prengué de nou la paraula en
un llarg discurs en el qual
afirmó que ara és l'oportuni-
tat del Partit Popular al Govern
Central: "o ara o mai".

Parló d'Aznar com una
persona capaç de coordinar
un grup compacte com el PP;
digué que les Balears han estat
unes illes d'enfora, oblidades
per González, mentre que
dins l'Autonomia no s'ha
minusvalorat cap municipi
segons el color del batle; cri-
ticó els socialistes de les Bale-

ars, que no saben a qué han
d'oposar-se; i reivindicó que
l'estimació de la nostra ferro
no és exclussiva dels qui es
diuen nacionalistes.

Eren presents al sopar,
entre d'altres persones, la pre-
sidenta d'UNICEF a Balears

Maria Alemany, afiliats de
Sóller, Fornalutx, Deià i Binis-
salem, l'afiliada múmero 250
de Sóller Maria Aguiló, el
Vicepresident de les Naves
Generacions del PP a Sóller
Guillem Cabot, la Presi-
denta del Club Internacional

d'Estrangers María Schafer,
el President del PP a Mallor-
ca Gaspar Oliver, el Sena-
dor Xim Cotoner, el Con-
seller Joaquín Ribas de
Reyna el President del Can-
sen Insular de Mallorca Fran-
cesc Gilet.



Monstres, clowns, dimonis, indis, zíngares, turistes i homes de frac compartiren unes hores de bulla.

Es torna obrir la polémica
per l'acumulació de gas
butá al costat d'Es Puig

Quan semblava que el tema estava tancat, s'ha tornat reavivar la
polémica entorn a la instal.lació d'un magatzem de gas butà al costat

del col.legi Es Puig. L'Associació de Pares i el Claustre de Professors es
mostren molt preocupats per aquesta qüestió.

La presència de camions carregats de botelles de butà ha alarmat els pares.
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Fornalutx

El Carnaval ja és aquí. Dis-
sabte passat, la vila de For-
nalutx celebre] aquesta festa
lúdica amb un ball de disfres-
ses que, com els anys anteriors,
tengué per escenari els baixos
de l'aparcament públic.

Tot i el bon ambient que es
visqué tota la nit, el nombre de

Indústria

persones que es disfressaren fou
inferior a l'any anterior. Músi-
ca ambientada per Juan G,
bon humor i normalitat absolu-
ta foren la tónica de la vetlla-
da.

Com cada any, la festa serví
per arreplegar diners per a la
comparsa que desfilará a la Rua
sollerica en representació de For-
nalutx.

El ball de desfresses
estigué molt animat

Redacció

El tema esclatà a finals
d'abril de l'any 199 1, quan
l'empresa concessionària
de la distribució de gas butà
a la nostra ciutat pretenia
emmagatzemar les bom-
bones a un solar de la seva
propietat situat devora el
col.legi públic Es Puig, a
l'altre costat de la carrete-
ra del Puig Major.

De seguida que s'ini-
ciaren les obres d'espla-

nació del solar, l'Associa-
ció de Pares i el Claustre
de Professors es dirigiren a
l'Ajuntament sol.licitant
explicacions sobre el pro-
jecte. L'Ajuntament, que no
tenia notícies del tema,
ordene] la paralització de
les obres.

A Sa Seu

Mig any després, l'Ajun-
tament, enmig de fortes
pressions per part dels
veïns, denegava al

mateix concessionari la
llicència d'obertura i fun-
cionament d'un centre
d'emmagatzament de gas
butó al carrer Prospe-
ritat de la urbanització Sa
Seu, per no adaptar-se a
la normativa urbanística
vigent a la zona.

El projecte preveia
l'emmagatzament de
4.800 quilos de gas enva-
sat en botelles apilades
dins gàbies de ferro a
l'aire lliure, a més dels reci-
pients buits. El projecte es
justificava en base a un
millor servei a l'usuari, i
adduïa que es disposaria
de majors recursos mate-
rials i humans en cas
d'emergéncia.

Denúncia

Segons ha pogut saber
Veu de Sóller, el conces-
sionari ha denunciat l'Ajun-
tament de Sóller per haver-
li denegat les dues sol.lici-
tuds d'obertura d'establi-
ment, tant la d'Es Puig com
la del carrer Prosperitat. El
Tribunal Superior de Justí-
cia ha reclamat a les Cases
de la Vila que se li reme-
tin els dos expedients
esmentats, per tal d'estu-
diar-los.

Els pares, per la seva
banda, han tengut dues
assemblees d'urgència per
tractar el tema, i han deci-
dit deixar-lo en mans del
Consell Escolar. 

HOTEL
ESPLENDIDO
s'ofereix per a

festins de noces,
comunions i

festes socials.
TOT L'ANY.

Demanau
projectes i

pressuposts.
Telf. 63 18 50          



Sembla que el Secretad no advertí al
Consistan que s'havia de sol.licitar permís

a la Conselleria de Sanitat.

~,.

Deficiéncies
importants

Les deficiències detectades pels téc-
nics de la Conseleria de Sanitat fan
impossible la legalització del projecte
inicial perquè infringeixen el Reglament
de Policia Sanitória Mortuòria de l'any
1974. Aquests deficiències es poden
concretar en les següents:

1.- El trespol dels nínxols és horit-
zontal i de ciment, quan hauria de ser
inclinat i de material porós per absor-
bir les humitats.

2.- Les lloses que cobreixen l'entra-
da estan a pis amb la resta del terreny,
i haurien d'estar una mica més eleva-
des per evitar les filtracions de l'aigua
de pluja.

3.- No s'ha previst cap sistema de
ventilació dels nínxols.

4.- Les cavitats inferiors haurien
d'estar a 50 centímetres del fons de la
tambo. Això obligaria a eliminar un
nínxol per banda.

5.- Les dimensions dels l'orificis
d'entrada són massa petites per poder-
hi entrar les caixes de pla.

-41111~5

Ja fa algun temps que la nostra redló va recollir les queixes d'algun dels

particulars que havien adquirit un sepe a l'eixample del cementiri municipal.
Les queixes es fonamentaven en les dilats amb qué topaven a l'Aluntament, a

l'hora d'obtenir el títol de propietat a tomba, tot i que ¡a l'havien pagada
completament 1 , fins i tot, i-nien algun familiar enterrat.

"Veu de Sóller" recollí la protesta le Ilavors ençà, ha anat recollint la
informació que li ha estat possible, a la qual ha redactat el dossier que ara

oferim lectors.

El projecte no s'adapta al Reglant de Policia Sanitária Mortuòria

Les 57 tombesonstrifides per
l'Ajuntament d'eixample del

cementiri Sn

Les 57 tombes fa temps que estan acabades. Ja s'hi Ifet alguns enterraments. Perol els nínxols són il.legals.

El tinent-batle de Béns i Serveis ha
deixat passar el temps sense

prendre cap decissió.

Alguns
nterrogants

A la Ilum dels arguments que expo-
sam al presentarticle, queden en l'aire
alguns interrogants que caldria des-
vetllar:

1.- Per qué els tècnics redactors del
projecte no tengueren en compte el
Reglament de Policia Sanitària Mor-
tuòria?

2.- Per qué el Secretari municipal
no advertí que el projecte s'havia de
sotmetre a l'aprovació prèvia de la Con-
selleria de Sanitat?

3.- Per qué l'equip de govern que
presideix Isabel Alcover deixà passar
els tres mesos que concedí la Conse-
Iberia de Sanitat per adequar el pro-
jecte a la normativa?

4.- Si l'Ajuntament signó el títol de
propietat de les 16 tom bes a favor del
constructor Joan Marroig, perquè ara
s'oposa al traspàs d'aquestes matei-
xes tombes?

5.- Quan i com va saber el Con-
sistori que les tombes eren il.legals?

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

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

REBAIXES
20% de descompte
en MIMBRE - BAMBU - JUNCO

RATTAN - MEDULA

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87
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Redacció

La idea d'iniciar un pro-
jecte per augmentar la
capacitat del cementiri
sorgí a finals de l'any
1985, mentre s'estava
confeccionant el pressu-
post econòmic municipal
per a l'any següent.

Aleshores s'iniciava un
any electoral, i l'equip
que comandava Antoni
Arbona "Repic" neces-
sitava diners per empren-
dre obres d'urgència i
afrontar les eleccions locals
amb moltes possibilitats de
triomfar. Amb aquest pro-
jecte, l'Ajuntament pre-
veia obten ir uns ingressos
fàcils i ràpids i, al mateix
temps, cobria l'alta deman-
da de nínxols que la pobla-
ció sol.licitava.

El projecte
A principis de 1987,

idó, la comissió de govern
encomand als arquitectes
Lluís García-Ruiz i
Josep Colom la redac-
ció del projecte d'eixam-
pla del cementiri. Una
vegada acabat i entregat,
resultes que els terrenys
tenien capacitat per cons-
truir-hi 150 tombes, sem-
pre que es feiés un nou
marge de contenció del
torrent que, ell totsol, cos-
tava uns 25 milions de pes-
setes.

A la vista que el cost
era molt elevat i que el
número de nínxols es con-
siderava excessiu en rela-
ció a la demanda, el Con-
sistori acordà posar en
marxa només una part del
projecte, la més rendible
i més fácil d'executar,
que incloïa la construcció
de tan sols 41 tombes,
sense preveure enllume-
nat, ni aigua potable, ni

ajardinament, ni parets de
tancament.

Sense més preàmbuls,
l'equip de govern tregué
el projecte a subhasta
pública i adjudica les
obres al contractista Joan
Marroig.

El projecte s'amplia

Quan les obres esta-
ven a punt d'iniciar-se, el
constructor observa que el
projecte a executar deixa
sense construir una estre-
ta franja lateral del solar,
on hi caben 16 sepulcres
més. Joan Marroig se
n'adona que, si no se cons-
trueixen ara, será molt difí-
cil o molt costós construir-
los després, perquè no hi
ha terreny suficient per pos-
sar les màquines.

En conseqüència, i des-
prés de molts informes
tècnics i ¡urídics, el con-

tractista i l'Ajuntament
arriben a un compromís:

A.-Joan Marroig cons-
truirá lés 41 tombes ini-
cials i les 16 comple-
mentàries, i es farà càrrec
de les millores no con-
templades al projecte
(aigua, Ilum, jardins, tan-
ca ment, etc.).

B.-Ajuntamentli cedirà
la titularitat de les 16 tom-
bes noves, i ell les podrá
vendre al preu màxim de
2.100.000 pessetes cada
una.

Adjudicació de
tombes

Mentre s'estaven cons-
truint, l'Ajuntament obrí
una llista de sol.licituds per
als particulars interessats
en adquirir lés 41 tombes
de propietat municipal.
Cada un d'ells havia

d'avançar una entrada
de 200.000 pessetes i
tenia dret a elegir la que
mésli interessás, per ordre
de solicituds. Una vega-
da entregades les obres,
els particulars foren citats
per pagar la resta fins a
1.500.000 pessetes de
cada nínxol, a canvi de
les quals l'Ajuntament els
expedí el corresponent
títol de propietat.

Les altres setze foren
expedides a nom deJoan
Marroig, que també les
posó a la venda.

Sorgeixen
problemes

Els problemes sorgei-
xen quan els compradors
de les tombes de Joan
Marroig sol.liciten a l'Ajun-
tament el traspàs a nom
seu. Aleshores, el regidor
Amador Castañer es

nega en rodó a concedir-
les, assegurant que el pro-
jecte no disposa del con-
sentiment de la Conselle-
ria de San itat.

Amb tot i amb això,
es produeix el canvi de
consistori i l'equip del
nou Batle Joan Arbo-
na "Deu" decideix solu-
cionar el problema. El
tinent-batle Ramon
Socias s'entrevista amb
els responsables de la
Conselleria per intentar
legalitzar la situació. La
Conselleria contesta que
el projecte no és legalit-
zable, perquè no els cons-
ta cap document com
mentre l'Ajuntament de
Sóller hagi sollicitat
l'ampliació.

Com a única solució
possible, el consistori deci-
deix sotmetre l'expedient
a l'aprovació de la Con-
selleria i II remetcópia del

projecte com si fos una
obra nova. Sanitat revisa
el projecte i ben aviat des-
cobreix el pastís: no
s'adapta a la normativa
del Reglament de Policia
Sanitària Mortuòria i, per
tant, les 57 tombes
són il.legals.

Un cop constatat el fet,
la Conselleria atorga tres
mesos de temps al
Consistori perquè subsa-
ni les deficiéncies del pro-
jecte, com a passa prè-
via a la seva aprovació.

Pocs dies després que
l'ofici arribás a l'Ajunta-
ment, Isabel Alcover es
fa càrrec de la batlia grà-
cies a una moció de cen-
sura contra Joan Arbona,
però el nou equip de
govern está decidit a
no actuar i deixa pas-
sar el temps. Tres mesos
després, la Conselleria
comunica que no ha rebut

més notícies de l'Ajunta-
ment, i dóna el tema per
arxivat.

I ara, qué?

Ara, les obres estan
fetes, alguns nínxols ¡a han
estat ocupats, però no
s'adapten a la normativa.
Segons la Conselleria, no
s'ha fet cap ampliació al
cementiri, i l'Ajuntament
es nega a concedir
segons quins tras-
passos de tombes. Els
particulars que compraren
els nínxols a l'Ajuntament
tenen el títol de propietat,
però es troben que també
són il.legals.

La solució real sembla
que passa per redactar un
projecte complementari
que subsani les deficièn-
cies detectades pels tèc-
nics. Però això requereix
temps... i molts dinersl I!

Segons la Conselleria
de Sanitat, les tombes

no existeixen

Un error tècnic pot
costar molts milions a

l'Ajuntament

• PORTER AUTOMATIC
• ANTENA COLLECTIVA
• ASCENSOR
• TRESPOL DE MARBRE
• MATER1 6 LS Primera Quahtat
• APARCAMENTS

Facilitats 15 anvs Pisos a Partir de 14.000.000 PROMOTOR LLAUD1,
INFORMACio: CONSTRUCCIONS GORI PUIGSERVER  C Rvdo. Miguel Rosselló.19. -rel 630753 FAX 63 33 13 SOLLER



AJUNTAMENT DE SÓLLER

RUA - 93
* Dia 21 de febrer:
A les 15.30 hores. CONCENTRACIÓ en el carrer de Sa Mar davant "El Gas".
A les 16.00 hores. SORTIDA RUA-93

PREMIS
COMPARSES	 CARROSSES

1er. Premi de 20.000 ptes.	 1er. Premi de 20.000 ptes.
2on. Premi de 10.000 ptes.	 2on. Premi ded 10.000 ptes.

INDIVIDUALS
1er. Premi 15.000 ptes.
2on. Premi 10.000 ptes.
3er. Premi 5.000 ptes.

ITINERARI: Sa Mar - Bauçà - Plaça Constitució - Avda. Jeroni Estades -
Plaça Espanya - Es Born - Plaça Constitució.

Regidoria de Cultura

PAINITASIA
Papereria Premsa Revistes

Amb vosaltres des del primer de febrer
Material escolar • Material d'oficina

S/ Bartomeu n° 34	 Telf. 63 23 44

•	 „

9(<
DEIX

HOTEL
LA RESIDENCIA 

PRECISA
BOTONES

—CARNET B1
—NOCIONES DE INGLES
—INFORMES TELE: 63 90 11

DOMEN1CO
TRATTORIA

PIZZAS Y CUINA IMAGINATIVA
* OBERT TOTS ELS DIAS *

Si a sa Rua has d'anar per ca-nostra has de passar
RESERVES 63.31.55
PIZZES PER ENDUR-SE'N

	
PORT DE SOLLER

Avisos Eclesials

Comença la
Quaresma

cTh
WIMPY

C/ Marina 28

Comunicam als nostres clients que ja tenim obert
els dissabtes a vespre i els diumenges tancat
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Succels

Redacció

El passat dia vuit del present
mes, es va rebre un comunicat
d'accident entre un turisme i una
bicicleta al c/Capitá Angelats,
accés a la C-711, sobre les 19'50
hores. Comprobat el fet, es va
sebre que el turisme quan va acce-
dir a la C-711 provinent del
c/Capitó Angelats, collisioná
amb una bicicleta que circula-
va en direcció al Port de Sóller,
la causa fou la falta de Ilum a
la bicicleta.

El conductor de la matei-
xa, resultó ferit i fou traslladat
per l'ambulància de la Creu
Roja a l'hospital de Son Dure-
ta .

El próxim dimecres, dia 24,
comença el llarg camí guares-
mal que mena cap a la Pás-
qua, festa de la Vida. Es un camí
de conversió, de girar-se cap
a Déu i l'amor als seus fills. Les
Parròquies posaran a l'abast,
un material senzill indicatiu de
pautes i lectures per a poder
realitzar millor el procés qua-
resmal.

El dimecres hi haurà les
següents celebracions:

A Sóller: Concentració a
l'església de l'Hospital a les
18'45 hores; trasllat de la imat-
ge del Sant Crist (La Sang) a la
Parròquia. Missa e imposició de
cendra.

A l'Horta: a les 19
hores, Missa e imposició

Col.lisió d'un turisme
amb el tramvia.

Diumenge passat, dia 14,
sobre l'una del migdia, un turis-
me col.lisionó amb el tramvia sense
danys personals, únicament mate-
rials. Pareix que el turisme va reduir
a l'STOP existent; pero, no es fitxó
amb el mirall i va empendre la
marxa, xocant amb el tramvia.

Accident de ciclomotor.

El mateix dia 14 i sobre les
22'15 hores, es va produir un
accident de trànsit. Un pic com-
probat el fet, resultó que un ciclo-
motor havia xocat contra una
pared pel camí de ses Argiles,
57; el conductor resultó ferit greu.

de cendra.

Al Port: a les 19 hores,
Missa i imposició de cendra.

ABiniaraix: a les 20 hores;
Celebració i imposició de cen-
dra.

Festa de la Beata
Francinaina.

El dissabte dia 27 és la festa
de la Beata Francinaina Cirer.
Tots els qui de Sóller es vul-
guin desplaçar a Sancelles
per a dita celebració, poden
avisar les Germanes de la
Caritat del carrer Romaguera,
telf.630690 o a les de l'Hos-
pital, telf.630777, per coor-
dinar el servei de desplaça-
ment.

Accident per no dur
Ilum a labicicleta



A la xerrada-col.loqui organitzada per la
Coordinadora de A.P.AS. de Sóller

Cabanes i Mari
captivaren als assistents

El públic disfrutó amb les explicacions dels dos metges esportius.

Joan

El passatdivendres, dia 5,
a les vuit i mitja del vespre,
el Saló d'Actes de la Caixa,
fou l'escenari de l'interessant
i amena conferencia de Medi-
cina esportiva donada pels
especialistes Drs. Teo Cabo-
nes i Bartomeu Mari.

L'acte, que era el primer
organitzat per la nova Coor-
dinadora de Pares
d'Alumnes de Sóller,
comptá amb una assistència
d'unes 70 persones, que par-
ticiparen activament al
col.loqui final.

Els dos metges, especia-
listes en Medicina Esportiva,
començaren explicant a la con-
currencia la importància de
les revisions metges per tots
els que fan, o volen començar
a fer, esport.

Seguidament passaren a
donar breu compte de les pas-
ses de que consten aquestes
revisions (alçada, enverga-
dura, perimetre caixa toráxi-
ca, expirometria, estudi exhas-
tiu del cor (auscultació i si és
necessari electrocardiogra-
fia), tensió arterial, estudi de
l'estática de la columna, cade-
ra i peus, dinamometries,

higiene bucal, exploració ore-
lles (alteracions timpàniques),
alteració vista, control ali-
mentació...

El col.loqui fou molt ani-
mat, participant-hi activament
el públic. Aquestes foren algu-
nes de les conclusions:

"En aquestes edats s'ha de
créixer, no engreixar".

"Primer hem de fer l'atle-
ta, després ja l'especialitzà-
rem".

"Lo important és estar ben
preparats físicament".

"No s'ha d'especialitzar
a l'al.lot abans dels 12 anys.
Es millor practicar una sèrie
d'esports diferents".

"Els al.lots de Sóller fins
als 9 ó 10 anys creixen molt
més que els de Ciutat. Aixó
és degut a que tenen malta
més activitat, i caminen més
(a Ciutat tot es fa en cotxe).
A partir d'aquesta edat la
diferència es comença a ani-
vellar, ja que els escolars de
Palma practiquen més esport
perquè tenen bones
instal.lacions, men tres que
els sollerics NO PRACTI-
QUEN ESPORT PER
MANCA D'INSTAL.LA-
CIONS ESPORTIVES".

La junta directiva del Club continuará
Christian enfrena amb el Mallorca

Bielet

Vist el bon moment esportiu del C.F. Sóller,
i la reducció que ha duit a terme la Junta Direc-
tiva, que ronda un 33 per cent de les pagues
dels jugadors i entrenadors, Veu de Sóller ha
volgut mantenir un canvi d'impressions amb els
membres de la Junta Directiva encapçalats pel
seu president Guillem Vaquer, per poder  conèi-
xer el futur econòmic del Club i els ànims de
la junta a continuar al front d'aquesta entitat.

Pregunta.- Com pensau cobrir l'actual
pressupost a finals de temporada?

Resposta.- Pensam cobrir-lo fent molta de
feina tal i com hem pactat amb els afectats;
incrementant els ingressos per publicitat i altres
fites que tenim en marxa.

P.- Quin temps pensau estar al front
del C.F. Sóller?

R. - Pensam quedar fins al final de la tem-
porada, així com reglamentàriament ens  per-
toca.

P.- Feis comptes de continuar la tem-
porada que ve?

R. - Deixam en mans dels socis i aficionats
que triïn les persones que han de presidir el
Club. Si nosaltres partim, els comptes estaran

ben clars pels que ens vendran darrera. No
volem deixar comptes pendents per a ningú.

P.- Qué hi ha de la noticia bomba del
pas del jugador Christian al Reial Mallorca?

R.- En Christian, de moment, entrenará alguns
dies a la setmana a prova amb el Reial Mallor-
ca i els dijous de cada setmana, entrenara
amb nosaltres per jugar els diumenges. Estam
a l'espera de l'oferta que ens faci el Reial Mallor-
ca si volen al nostre jugador. Hem de tenir en
compte, que el C.F. Sóller n'ha de sbrtir bene-
ficiat, sense oblidar que Christian no ha de
sortir perjudicat. Aquest fet el tenim molt clar,
el primer és el jugador.

P.- Qué passa amb la polémica que
teniu amb un medi de comunicació?

R.- Nosaltres som molt respectuosos amb
els mitjans de comunicació que duen una línia
periodística objectiva i realista, que no mani-
pulen les notícies. Si el medi d'informació en
qüestió, segueix la línia que nosaltres consi-
deram bona per a tots, l'objectivitat; per part
nostra donam per acabada la polémica peró,
si no és així, ens defensarem.

Veu de Sóller desitja que aquestes línies
serveixin per arribar a un bon enteniment, pel
bé del futbol i de l'esport en general. Grades
per les vostres paraules.

19 de febrer del 1993 / Veu de Sóller

eu esportiva	
Medicina Esportiva Entrevista

Medicina Naturista      

L'Aloe Vera fou
l'estrella 

documents històrics dels egip-
cis, romans, grecs, indis, xine-
sos, àrabs...

Els historiadors parlen,
inclús, de que Aristóteles va
convencer a Alexandre Magno
per conquerir la lila de Sacro-
ta, amb el propòsit d'aconse-
guir suficient quantitat d'Aloe
per cicatritzar les ferides dels
seus soldats.

L'Aloe és completament ino-
fensiu i no té efectes col.late-
rals, i molt poques persones
són al.lérgiques al seu ús.

Pels seus beneficis és con-
siderada com una "Planta
Miracle", tan inofensiva com
una fruita tropical, que pot ser
emprada tant com element de
primers auxilis domèstics, com
per productes de bellesa.

A l'acció combinada de tots
els seus components (vitamines,
aminodcids, ions, enzimes...)
es deuen les incontables pro-
pietats d'aquesta benéfica
planta que tots podem cultivar
perfectament a ca nostra. 

Xicola
profunditzà en
les arrels de
la Medicina
Naturista

Joan     

Jaume Xicola, Doctor
Naturópata i Homeópata,
Diplomat en Medicina Natu-
ral, ens delità, divendres pas-
sat, en el Casal de Cultura,
amb una conferéncia-colioqui
agradable, entretinguda i diver-
tida, a l'abast de tots els assis-
tents, que superaven ámplia-
ment el mig centenar (la majo-
ria senyores), a pesar de fer-
se a les cinc del capvespre.

Xicola Fajas ens introduí,
poc a poc, dins els secrets de
l'Aloe Vera Barbaden-

Dr. Xicola Fajas: "La salut és
un dret, mantenir-la una

obligació." 

planta parescuda als cac-
tus, però que en realitat és una
perenne jugosa planta de la
familia de les Liliácees.

L'Aloe Vera o Sávila ha
estat emprada extensament a
moltes cultures, pel tractament
de les cremades, ferides, irri-
tacions, lesions, com a laxant,
purgant..., durant més de
3.500 anys, com demostren



C.F. SOLLER

o
MALLORCA AT.

Futbol Tercera Divisió

L'adversari no
dona cap facilitat

Port de Sóller 4 -
Indfpendiente 2

ah3let

Port de Sóller: Gar-
cía, Cok Cabot, Ruiz, Saca.

,Manrique (Ribas), Fes-
Fwteza,Galindo, Barre-
(Coca) i

te:
a-

ano, valle ijws-

ar 	z),
: senyor Sán-

ls
a

r-
getes grogues als jugadors
locals: Coll, R»García,
A.Manrique, M.Manrique
i a Cabot dues, , havent
d'abandonar el cama; als
jugadors visitants: Ilisto,
Rodríguez, Sonso, Martí-
nez, Ibáñez i Bisquerra.

Gols: Cabot marca el
1-0, Ibáñez marca el 1-1,
A.García marca el 2-1,
Mondéjar marca el 2-2,

°
Barrer de penal marca el
3-2 i Fesust marca el darrer
i defínitiu g ol .

 El Port de Sóller a la
fi gernYa

pa ssat  d iumenge
dema

'
tí en el camp Infan-

te Loovi as,n e s va disputar el par-

tit çcit
que s'havia de

lugar dio 28
11 	e SóllerPort d	 r i el' mes.'entre e1 

Independiente. la primera
part va ser molt disputada,adea,
agafant a.,vantatge en el
marcador

 l
l'equip due s

5vegdaes
tít, l'equip
Després
va guanyar

 elsortí al terreny de joc
a

E5 
ogu.anyar partit í Barre-

précs, ma	 FeS1Umarcaren
donaren la viatéría
Vinent partit:

l'equip
Diumenge que ve,

a a
Petra,  es 'desPiaçar.
corr	 lugar eiespone nt.

, per	 partit

Bielet

Classificació del Premi
de la Regularitat de VEU
de SOLLER.
1..-Juanjo, 23 punts
2.-Christian, 22,37 punts
3.-Claclera, 21,32 punts
4.-Ferrer, 21,03 punts
5.::

-Vázque

Alcúdia 1 -
C.F.Sóller O

O.U.T.

Alineació: Gregori, París,
Colom, Pomar, Enseñat,Juan
Carlos, Seguí, Va/cancros,
Fontanet, César, Hernáiz
(Carbó, Rodríguez i Domin-
go).

Comentari:

Aquest cop no va poder

ser, les nombroses baixes es
varen fer notar; pero, així i
tot, el resultat en certa mane-
ra no fa justícia al que va ser
el partit. El Sóller tenia tot el.
pes de la confrontació, tenia
les ocasions més ciares sense
poder-ne treure fruit. Si a tot
això, afegim la inferioritat
numérica del Sóller, als inicis
de la segona part, Carbó fou
expulsat, tot foren contres pels
sollerics.

Proper partit Espanya
de Llucmajor -C.F.Sóller.

Juvenils Primera Regional

Cent:ai H:

Alfons está pletóric. Vaja gol que ens va fer diumenge. L'alegria no era per menys.
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Futbol 1 2Regional 

Bielet

Sóller: Juan/o, Ferrer,
Nadal, Brugos, Tovar, Martín,
Vázquez, Alfons (Sergi minut
75), Christian, Carmelo (Rodrí-
guez minut 45) i Marín.

Mallorca At.: Bernat,
David, Juanan, Bruno, Martí
(Llabrés minut 31), Linares,
Rafita, Dani, Manolo, Gerar-
do (Coll minut 66) i Nono.

Arbitre: senyor Juan
Ferragut, ajudat pels liniers
senyors Heredia i Delgado, que
va mostrar targetes grogues als
jugadors del Mallorca At.:
Gerardo (minut 62) i Dani
(minut 85); als jugadors locals:
Brugos (minut 25), Carmelo
(minut 44), Rodríguez (minut
61) i a l'entrenador Miguel Bes-
tard (minut 85).

Gols: Christian en el minut
16 i de falta directa, marca

1'1-0 i Alfons en el minut 20
marca el 2-0, culminant una
gran jugada de Christian.

Als 20 minuts de joc, els
sollerics ja tenien el
partit encarrilat.

El passat diumenge cap-
vespre, ens va visitar al camp
d'en Maiol, l'equip del Mallor-
ca At., s'esperava que fos mal
de roegar i així va ser. El par-

tit començà amb un joc enmig
del camp, fent-se notar que els
Mallorquinistes tenien més la
pilota; en Vázquez seguia a
totes parts l'ariet Manolo.

Quan corria el minut 13, una
falta feta a Alfons és treta per
Ferrer i quan Alfons es dispo-
saya a rematar, és tomat dins
Váreci fent seguir el joc l'àrbitre.

Christian imposa la
seva llei.

En el minut 16, l'àrbitre

Premi Regularitat 

havia xiulat una falta directa
a uns 30 metres de la porte-
ría, i mentres es col.locava la
barrera, Christian li pegó tan
bé a la pilota que aquesta entró
per la part que no cobria en
Bernat, marcant un preciós
gol.

Els locals en el contratac
feren maig.

Quan corria el minut 19,

Ferrer s'escapa amb la pilota
controlada en una inmillorable
posició per marcar, anulant
la jugada l'àrbitre, xiulant
fora de joc. Un minut després
Christian realitza una jugada
passant la pilota a Alfons que
xuta, rebutjant la pilota el por-
ter amb el cos; torna arreple-
gar la pilota i marca un gran
gol.

Fins arribar al descans
s'hagués pogut
augmentar el
marcador.

Amb l'avantatge de dos
gols, els jugadors del Sóller
fins arribar al descans, ens
deleitaren amb molt bones
jugades i haguessin pogut
augmentar-la. Podem desta-
car el minut 21, en que
Alfons tiró una pilota a fora
quan el porter s'havia
avançat. Ja es cantava el gol.
I sobretot, en una, en el
minut 30, quan Christian surt
del terreny de joc amb la pilo-
ta controlada i el porter
surt a camí; Ilevant-li la pilo-
ta amb els peus.

La segona part
dominada pel Mallorca
At.

Després del descans, els
jugadors visitants domina-
ren un poc més, arrembant-
se més vegades a la porte-
ria d'en Juanjo sense posar-
lo moltes vegades en yerta-
der perill. Tant com anaven
passant els minuts, es pre-
sionava més arribant al minut

90 sense aconseguir marcar.

L'oportunitat més clara
dels visitants en els
minuts de descompte.

Quan corria el minut 91,
ja dins el temps de descomp-
te, en Bruno xuta una pilota
que no va poder ser aturada
per Juanjo; Ferrer va treure la
pilota de davall els pals quan
aquesta ja entrava, acabant
el partit amb la merescuda victò-
ria del Sóller davant un adver-
sari que no donó facilitats.

Dins la graderia es troba-
va en qualitat d'espectador, el
President del Col.legi Balear
d'Arbitres, senyor Domenech
García.

Partit vinent:

Passat-demà diumenge, el
Sóller es desplaçarà al Camp
de la Via de Cintura, per jugar
el corresponent partit contra el
At.Baleares. Aquesta confron-
tació será arbitrada pel
Col.legiat senyor Daza Blan-
co, l'hora del comencament és
les 16'30 hores.



Unió de Sóller,
guanyá a
domicili al C.P.
Sóller

Buixó

El C.P. Unió de Soller,
guanyó en el derby local
al seu gran rival, el C.P.
Sóller. Resultat just, domina
sempre en el joc i en mar-
cador, els resultats parcials
li varen ésser sempre favo-
rables. Primera ronda 0-3,
segona ronda 1-5 i terce-
ra i definitiva 2-7.

Després d'aquesta jor-
nada disputada, i a falta
de tres per acabar la Higa,
ja estan decidits els llocs
d'honor, a la màxima cate-
goria. Brasilia sera el cam-
pió, revalidant el títol acon-
seguit la temporada pas-
soda, i el Puente el segon.

Per la coa, la cosa está
més comólicada. Es poden
sentir ja cescendits Son Cla-
dera i Port d'Andratx, men-
tres que la tercera plaça sor-
tira d'entre els Bar Central,
Amanecer, SOLLER, i His-
pano Francés. El C.P. Unió
de Sóller aconseguirà una
bona classificació final, men-
tres que al C.P. Sóller, li que-
den tres jornades d'infart.

Els dos equips del Belles
Pistes, que resultaren guan-
yadors de les seves res-
pectives confrontacions,
han assegurat l'ascens
de categoria.

Unió de Sóller de pri-
mera i el de femenines,
també sumaren dos impor-
tants punts, els de primera,
amb possibilitats de man-
tenir-se i les al.lotes amb
esperançes d'aconseguir el
títol de la seva categoria.
RESULTATS:
Lligo d'Honor:
Sóller 2 - Unió de Sóller 7
Brasilia 7 - Son Cladera 2
Primera B:
Unió de Sóller 6 - Son Verí 3
Segona C:
Belles Pistes 6 - Cas Capitel 3
Ingeniero III 5 - Bar Central 4
Tercera A:
Ready 4 - Belles Pistes 5
Femenines Segona B:
Unió de Sóller 5- Ses Cadenes 4

Futbol Veterans   

Port de Sóller 6
- Ferrocarril 1

Bielet  

Jugant damunt un terreny
de tac molt enfangat, el partit
va ser jugat amb molta espor-
tivitat; el ¡oc va estar molt

arribant al descans amb
una avantatge mínima de 2-1.

Després del descans, els
veterans del fort de Sóller aug-
mentaren id diferencia, aca-
bant el partit amb aquesta
clara victòria de 6 a 1.

Denla dissabte es parta
entre els Veterans del Port
els Veterans del Soledat.  

Dissabte capvespre passat
Infanteen el Camp  Lois del

Poli, es va disputar un partit
tás entre el Veteran5 Port

¡ els empleats .4014
Tren, sent arbitrat per rédi-
cionat solleric Senyor Pep
Torrens.            

Futbol Solleric  Arenal - Constancia
Esporles - Son Roca
Portmany - Alaior
At. Ciudadela - Ferreries
At.BALEARES - SOLLER
Mallorca At. - Poblense
Platges Calvià - Llosetense
Cardessar - Porto Cristo

1 2 Regional
La propera
jornada:
Ferriolense - s'Arracó
Montaura - Marratxí
Santa Eugènia - Barracar
PETRA - PORT DE SOLLER
Independiente C/R -Marga-
ritense
Arfó - Ses Salines
Collerense - Alqueria
Soledad - Rotlet-Molinar
Cide - Escolar

Golejadors de
Tercera:
17 gols: CHRISTIAN (SOLLER)
10 gols: ALFONS (SOLLER).
4 gols: CLADERA (SOLLER),
FERRER (SOLLER)
2 gols: MARTIN (SOLLER)
1 gol: EDU, RODRIGUEZ,
AGUILO, TOVAR,
TOLO (SOLLER)  

Resultats i
Confrontacions
Tercera Divisió:
C.F.Sóller 2 - Mallorca O
Diumenge: Atc. Balears
C.F.Sóller.
Primera Regional:
Port de Sóller 4 - Independiente
2.
Diumenge: Petra - Port de
Sóller.
Juvenils 1 9 Regional:
Alcúdia 1 - C.F.Sóller O
Diumenge: Espanya -C.F. Sóller
Cadets:
Dissabte descansaren. Demà:
Sóller - Verge de Lluc
Infantas:
Sollerense 5 - Son Marçal O
Demà: descansen
Sóller 12 - Verge de Lluc 1
Demà: La Porcíncula - Sóller
Benjamins:
Jornada de descans però fan
un un amistós amb el Mallor-
ca.

Tercera Divisió 
La propera
¡ornada:    
Sta. Eulàlia - Ferriolense
Manacor - Cala Millor   

Jordi, autor de sis gols.

Sollerense 5
Son Mar-gol O

O.U.T.

Alineació: Guillem, Mas,
Ripoll, Ventura, Pedro, Tomeu,
Héctor, Arbona, E n señat,
López, Ravi (Rufián, Muñoz).

Gols: 1-0 Enseñat,
Ventura, 3-0 Toni Arbona, 4-
O Enseñat, 5-0 López.

Comentad:

Un Son Marçal no massa
ben classificat, no plantetjó
problemes al Sollerense a
l'hora de fer-se amb la victò-
ria. A la primera part, el mar-
cador ja reflexava un clar 3-
O que a la segona part, es
veuria incrementat en dos
gols més. Va ser un partit on
els sollerics jugaren sense
oposició visitant.
Dissabte descansen.

Sóller- 12
Verge de Lluc-1

Alineació: Miguel, Isma-
el, Esteva, Lluís, Nofre, Bota,
Ramiro, Campos, Jordi, Pas-
tor, Marcos (Guillem Torrents,
Lito).

Gols: 6 Jordi, 3 Ramiro,
2 Marcos, 1 Esteva.
Comentari:

Començaren perdent 0-1
i de quina manera capgira-
ren el marcador els de Sóller.
Tot i que es va torbar en fer
el primer gol, a partir d'aquí
va ser un gol cada cinc minuts
de mitjana.

Els al.lots d'en Ventura
amb contratac excel. lent, des-
bordaven contínuament a la
fluixa defensa del Verge de
Lluc.

Cal destacar a Jordi, com
a màxim realitzador del par-
tit amb sis dianes, vàries
d'elles de molt bonica exe-
cució.

Proper partit amb el Por-
cíuncula, primer classificat.

Infantils
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Ben¡amins Millor Golejador  

Els benjamins,
s'han classificat
Sóller 4 -
Penya Arraval 2

O.U.T.

Alineació: Pomares, Que-
rol, Queltxa, Alcover, Lluc, Sam-
pol, Gerardo, Miguel, T.Lluís, Bar-
celó, Enseñat (Miki, Manolo,
Juan jo, Muñoz).

Gols: 1-0 Gerardo, després
d'una serie de rebutjos dins
l'àrea; novament Gerardo,
de penal feto T.Lluís; 3-1 T.Lluís,
en jugada individual; 4-1 Bar-
celó amb un xut dins l'àrea on
el porter no té res a fer.

Comentad:
Els al.lots de n'Héctor Gue-

rrero, aconseguiren la seva clas-
sificació per la següent ronda,
derrotant a un també aspirant
a n'aquesta tercera plaça, com
era la Penya Arraval.

El partit en tot moment va ser
vibrant i emocionant, es neces-
sitava guanyar per optar a la
plaça classificatória. La con-
frontació en cap moment esta-
va decidida amb els continus
atacs dels visitants, sobretot, en
els inicis de la segona part, ja
que al final, amb tres gols de
diferència (4-1), la cosa ja esta-
va cuita, Toni Sampol, fou el
més destacat.

La
Penya
del
Corneta
anima
als joves
jugadors

La victòria no hagués estat
possible sense un bon partit per
part de tot l'equip, però d'entre
tots, cal destacar en Toni Sam-
poi que va fer una bona feina
defensiva i ofensiva amb accions
d'alta qualitat técnica.

Aquesta setmana de des-
cans l'aprofiten per fer un amis-
tós amb el Mallorca, el primer
classificat del seu grup i el pro-
per dissabte, comença la lligueta.

Trofeu Pizzeria
Randernar-
Veu de Sóller

La classificació actual
dels móxims golejadors del
Trofeu Pizzeria Ron-
demar-Veu de Sóller,
és la següent.
I.. Barrero, 6 gols.
2.- Galindo, 5 gols.
3 - A.Manrique, 3 gols.
3.- Rivera, 3 gols.

Petanca



El gros del pilot, al pas pel Premi de Muntanya del Coll de Sóller, amb les figures
estelars lndurain i Delgado.

Segona Challenge Volta a Mallorca

Zarrabeitia fou
l'autèntic protagonista
de la jornada
Guanyà, en solitari, el Sprint Especial de
Sóller, i el Premi de Muntanya del Coll

El brau corredor del Seguros Amaya Mikel Zarrabeitia, agafà 20"
als consagrats, pujant el Coll de Sóller.

OSSIQUI
KG latea

E.COOGICA t'ots
JOTUL

de Noruega

XEMENEIES 1 ESTUFES
SÓLLER • Tel. 63 0753

Rvdo. M. Rosselló, 19
Herminio Diaz Zabala (ONCE) encapçalant el pilot al pas per la
nostra Ciutat. En segon terme el porrerenc Joan Llaneras, únic

participant mallorquí.   
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Ciclisme

Joan
FOTOS: G. Mercè i

S. Marqués.

Mikel Zarrabeitia, el
corredor del C.D. Seguros
Amaya, fou l'autèntic prota-
gonista de la segona etapa
de la "Challenge Volta a
Mallorca Professionals",
disputada el passat dimarts.

En el qm. 69, (baixant de
Valldemossa cap a Deió), el chor Mauri (C.D. Seguros

Amaya), Laurent Jalabert
(G. D. ONCE), el líder Asia-
te Saitov (C.D. Kelme)
en compacte paquet, excep-
tuant en Miguel-Angel
Sánchez (Deporpublic) que
es presentó en solitari, a més
de dotze minuts de l'escapat.

Davant els nombrosos afi-
cionats locals que s'havien
congregat per presenciar el
pas de les mítiques figures de
l'esport del pedal, en Zorra-
beitia, amb un rodar alegre
i impecable, iniciava l'ascen-
ció al Coll de Sóller (catalo-
gat de Segona Categoria),
passant pel Premi de Mun-
tanya amb una avantatge de
3'20" damunt els "Kelmes"
Antonio Miguel Diaz i

Angel Edo, que encapça-
laven el pilot, -dins els que es
trobaven totes les figures con-
sagrades del ciclisme espan-
yol-, que passó completament
estirat.

Zarrabeitia s'amollà a
"tomba oberta", incremen-
tant encara més la seva
diferència, que al pas per Bun-
yola era ja de prop de cinc
minuts.

A partir d'aquí el pilot
començà a reaccionar,
escurçant-se les distancies
ràpidament. Passat Magalluf,
a prop de 30 qms. de l'arri-
bada, en Zarrabeitia es
caçat, pagant molt car el seu
esforç, arribant a la meta a
20'59", del guanyador, el
Sub-Campió de/Món de Fons

en Carretera, el francés de la
ONCE Laurent Jalabert,
que passa a comandar la
General de la "Challen-
ge", desbancant a n'Asia-
te Saitov.

El porrerenc Joan Lla-
neras (ONCE), passà al lloc
onzè de la general, amb el
mateix temps dels lndurain,
Delgado, etc...

Ahir, dijous, estava previst
el pas de la caravana multi-
color per la nostra Vall, bai-
xant el Puig Major, i partint
cap a Deià i Valldemossa. Teò-
ricament aquesta etapa regna,
per la duresa i el recorregut
(202 qms.), ha de ser decis-
siva de cara a la classifica-
ció final de la segona edició
de la "Challenge".

corredor d'en Javier Minguez
inició la seva aventura en soli-
tari, davant el conformisme
del gran pilot, presentant-se
al Sprint Especial de Sóller
amb una avantatge de tres
minuts damunt el grup, del que
es destacaren en Johnny
Weltz (ONCE) i n' (Depor-
public), passant tots els res-
tants corredors, entre ells els
populars Mikel lndurain
(A.D. Banesto), Pedro Del-
gado (A.D. Banesto), Mel-



BASQUET
Per JOTA

Ajustada, però merescuda victòria dels Juvenils Masculins.

NA TESA
A les 18:30, juvenil
femení
i. MAR IANA - JOVENT

CADET FEMENI

J. Mariana 54 -
Collerense 37

Tercera victòria, i aquesta
vegada es va jugar molt millor.
El partit va ésser molt entre-
tengut i en determinats
moments es veren bones jugo-
des. Les locals a la segona part,
ben dirigides per na N.Loren-
te (15 punts) demostraren que
si són capaces de seguir dins
la mateixa línia es poden
aconseguir objectius supe-
riors.

JUVENIL MASCULI "A"

J. Mariana 54 -
Pollença 55 

Inesperada derrota dels juve-
nils, on va ser determinant pel
resultat final, els deu primers
minuts de cada part, a la qual
els visitants aconseguiren les
màximes diferències (fins a 13
punts).

A la segona part el J.Maria-
na Arisa S.A va lograr posar-
se 4 punts davant al marcador,
perósuna sèrie d'errades dona-
ren la victòria al Pollença
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MINI MASCULI

S. Maria 62 -
J. Mariana 27

Davant el líder imbatut,
poques coses varen poder fer
els minis del J.Mariana Tren
De Sóller. El Santa Maria, un
equip molt més alt i amb més
fonaments, va jugar sense cap
tipus d'oposició.

INFANTIL FEMENI

Esporles 37 -
J. Mariana 44

El J.Mariana va anar per
davant sempre en el marcador,
i tan sols a mitjan segona part
les locals s'atracaren a quatre
punts. El partit va ser dolent,
amb una gran quantitat d'erra-
des en les passades i davall les
cistelles. De no haver fallat
tant, i haver estat un poc més
centrades en el joc el Mariana
s'hagués emportat una victòria
més fácil.

Jugaren: Miriam, Emma 2,
Aurora 3, Isabel, Sandra 2, Neus
2, Laura, Merce 4, Alicia, Bea,
Mari 4, Cristina 27.

CADET MASCULI

Pollença 57 -
J. Mariana 48

Primera part de gran igual-
tat, a la qual el J.Mariana Font
De's Teix va disposar de 4 punts
d'aventatge; pero, els locals
reaccionaren amb rapidessa
arribant al descans amb 10 punts
al seu favor (35-25).

A la segona part, no va ser
capaç d'anotar cap punt fins al
minut 10, encaixant un parcial
de 10 a 0, que deixà practica-
ment sentenciat el partit. A des-

tacar la deficient actuació arbi-
tral que va castigar a l'entrenador
del J.Mariana amb 3 tècniques,
la darrera desqualificant.

Jugaren: Bota, Moya 2,
Cobos 6, Celia 5, Cifre, Gajic,
Rufián, Marques, Vicente 9,
Frau, Morell 26, Raja.

JUVENIL FEMENI

Andratx 47 -
J. Mariana 50

Partit més complicat del pre-
vist. L'Andratx es va mostrar com
un equip incòmode que mai es
va donar per vençut. Per altra
banda, les nines del J.Maria-
na Borras S.A no jugaren al
seu nivell habitual i en determi-
nats moments es relaxaren més
del compte.

SENIOR FEMENI

J. Mariana 50 -
Espanyol 36 

Partit ben jugat pel J.Maria-
no Gas S.A, que en tot moment
va dominar a un incòmode
Espanyol. La defensa zonal va
donar excel • lents resultats davant
un equip que el seu tir exterior

no era bo. Les visitants en defen-
sa individual crearen pocs pro-
blemes a les locals que domi-
naren els rebots davall de les
dues cistelles.

Jugaren: Nadal 7, Perez
9, Pomar 2, Vives 6, Morell 2 1,
Seguí 5, Soler, Martin, Torres,
Cortes.

JUVENIL MASCULI "8"

J.Mariana 48 -
Sa Pobla 46

Quan al minut 5, el marca-
dor era de 12 a 1 pareixia que
seria un partit fácil pel J.Maria-
no Pizzeria Domenico, però
els poblers canviaren la defen-
sa individual a zona, i les coses
es complicaren pels locals que
no trobaren la manera de rom-
pre la defensa.

A la segona part, els locals
sortiren amb més ganes i poc a
poc, es feren amb el partit arri-
bant al final amb una ajustada
però merescuda victòria.

Jugaren: Arbona 2, Cas-
tanyer 4, Cobos 8, Abdurah-
manovic, Gelabert 6, Serrano
9, Sampol, Serra, Gil, Estarás
6, Oliver 2, Rodenas 9.

SALÓ ESTÉTICA
FRANCISCA

Francisca Abrines comunica als seus clients
i amics el canvi de l'Institut de Bellessa

al correr Sta. Maria del Comí n° 1
baixos Eden Park.

Horari: de dimarts a dissabte de les
9,30 a 12 h. i de les 15 a les 18 h.

Perdonin les molèsties.
Telf. 63 35 57

PETITS ANUNCIS

BANUS antiguitats.
Restauració, compra i
venda de mobles i
d'objectes antics.
Carrer de la Rosa, 3.
Te I f . 6 3 . 2 8 . 7 3 i
63.10.67.

COMPRAM MO-
BLES i qualsevol altra
cosa rústica o antiga.
Pagam al comptat. Anti-
guitats Antoni de sa
Coma (Jeroni Bisbal).
Carrer del Vicari Pastor,

8. Telf. 63.08.65 i
63.07.68.

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

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

ES LLOGA local amb
opcióde boro dins; aire
acondicionat. 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 MIRIA-
FIORI, PM diesel motor,
Perkins 8120-o en buen
estado.Tels 632874,
631516 .Precio

125.000 (incluido 4 llan-
tas y2 cubiertas repues-
to).

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

SE ALQUILA ALMA-
CEN Inf. Bodega Can
Fernando.Tels. 631102.

SE ALQUILA LOCAL
comercial en Puerto
de Sóller, c/Jaime

Torrens. Inf. 631596
noches.

SE ALQUILA PISO
zona Convento, con
calefacción, amuebla-
do o sin amueblar,
telf.632567.

SE VENDE ZODIAC
MKII 4.20M; motor 35
caballos y remolque
nuevo; 350000.
Telf.630042, mañanas.

VENDO YAMAHA

TZR80, buen estado,
varios extras. PM
9893BB, precio a con-
venir. Tels.631626.

SE NECESITA chica
o señora joven en Sóller
para cuidar niños y tra-
bajos domésticos.
Tels.245437.

SE TRASPASA tienda
en el Puerto de Sóller,
primera línea. Inf.
telf.633134 0633174.
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Dissabte, a les 21'30 hores.

Dimarts, a les 21'30 hores.
amb "ESTEL D'OR"
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Urbanisme
Mitjançant una comunicació remesa a

l'Ajuntament de Sóller en resposta a una denúncia
formulada per grup municipal socialista, la Comissió
Insular d'Urbanisme concedeix un termini de tres
mesos per resoldre quinze expedients d'infracció
urbanística pendents. Transcorreut aquest temps
sense que la corporació municipal hagi actuat, la
Comissió Insular es farà càrrec dels expedients.

El CIM insta que s'accelerin els expedients d'infracció 

José Mg Sicília será
sancionat per haver
realitzat obres il.legals En el seu moment, el P5M denuncia la il.legalitat d'aquestes obres, i el batle Antoni Arbona "Repic"

les justifica. Ara, la Comissió Insular dóna la raó al P5M.

Veu local
	

Veu de Sóller / 19 de febrer del 1993

Redacció

Un d'aquests expedients és
el que es va obrir l'any 1991
arran de la denúncia presen-
tada pel PSM contra les obres
que Céline Halard realitzava
al Pba den Bieleta. Halard era
l'acompanyant del premi nacio-
nal de pintura José Maria
Sicilia, que s'hi feia un estu-

di d'enormes proporcions.
En el seu moment, aquell estu-

di no obtingué la declaració
d'interès socia/que havia sol.lici-
tat l'interessat, i ara la Comis-
sió Insular insta l'Ajuntament
perquè ordeni la demolició de
les olores o les legalitzi. Al mateix
temps, se li ha imposat una multa
de mig milió de pessetes que
está pendent de pagament.

Legalització o demolició

Entre els altres catorze expe-
dients d'infracció s'hi troben algu-
nes obres que són legalitzabíes
i d'altres que foren polèmiques
en el seu moment i per als quals
l'informe jurídic de la Comissió
Insular indica que procedeix la
seva demolició total o parcial i
la imposició de la multa o san-
ció administrativa corresponent.

En aquest darrer cas s'hi tro-
ben la finca de son Sales, la pos-
sessió de can Palou, la piscina
de l'hotel Generoso, una porxada
prop de la Filadora, un xalet a
la Costa de l'Atalaya, un magat-
zem de fusta a l'engròs i un garat-
ge al carrer del bisbe Colom.

Ara la corporació haurà de deci-
dir si continua els expedients fins
al final o si els deixa en mans de
la Comissió Insular d'Urbanisme.

Lentitud municipal

L'esmentat informe també
posa de relleu que ha detectat
"una evident i exagerada lenti-
tud per part de l'administració
municipal en la tramitació dels
expedients".

Aquesta lentitud podria
suposar, en algun cas, "la pres-
cripció i caducitat de les accions
previstes a la legislació vigent".  

Nou espectacle del grup Ambient
El próxim dia 26 de Febrer, a les 22'00 hores, al Teatre

Alcázar; el grup Ambient estrenará el seu nou espectacle
musical, que será a benefici dels Bosnis residents a Sóller.

Us hi esperam a tots i esperam que sigui del vostre agrad.                          

Exposició d'instruments musicals   
Dijous dia 25 de Febrer

a les 21'30 hores s'inagu-
rará una exposició d'instru-
ments musicals de l'època
de "Tirant lo Blanc",

patrocinada per la Conse
-ller a de Cultura, Educació

1 Esports i l'Ajuntament de
Sóller. El lloc és al Casal de
Cultura.                                 

CENTRO "ALA D'OR" 

CONSULTAS:
TRAUMATOLOGIA
Dr. JUAN LUIS LEON MARTINEZ (Martes).
(Consorcio con Mutuas).
GINECOLOGIA
Dra. MARGARITA ROCH BALLESTER
(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.           




