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Política Local

Bartomeu Colom havia
manifestat el desig de ser
rellevat al front dels temes

de personal.

Bartomeu
Colom deixa
la
responsabilitat
del personal
Municipal

J.C.

Feia ¡a anys que
la neu no

arribava tan
avall com aquest
dimecres passat.

Tot i que no
aferré fins als

450-500 metres,
des dels 300 es
produiren I leus

precipitacions en
forma gelada.

La muntanya
romangué

parcialment
coberta d'una

fina capa de neu
que al migdia

havia
desaparescut en

gran part.

Tot i això la
carretera de Lluc

hagué de ser
tallada durant

part del dematí.

El Temps, a
página 5

Billar:
Elpaclubtt.csipoeall aric

la Oiga
Autonòmica

Espeleologia:
Treballen en
la topografia
de les coves

de la Vall

L'Associació
de la Tercera
Edat té molts
projectes en

marxa

La Creu Roja
inicia una

campanya en
favor de la
democracia

Una fina nevada caigué a la muntanya. La instantània recull el moment en el qual Can Bartola, al Coll,
estava tot nevat.

Dissabte de la passada
setmana, el regidor i Pre-
sident de Presidencia i
Governació Bartomeu
Colom, va deixar la seva
responsabilitat en la matè-
ria de response del per-
sonal de les C la
Vila. Aquesta tasca, segons
ha manifestat personalment
a Veu de Sóller, la Baties -
so Isabel Alcover, recaurà,
ara, amb la persona del
regidor del CDS Miguel
Nadal i Palou, el qual
ha rebut, per escrit, una
delegació específica en
dita área.

Tot i que en un principi
un mal entés va deixar en
entredit la possibilitat de que
Bartomeu Colom hagués
dimitit com a President de
la Comissió, això no ha estat
així i continuará al davant
de totes les tasques enco-
menades.

Fresses originals
per la Rua

Ja som a la Quaresma, temps de
recolliment i de penitència.

Però abans d'arribar-hi hem passat uns dies
de disbauxa, bulla i alegria: el Carnaval.
La gent sortí al correr desfrassada d'alt a
baix per gaudir dels darrers dies de la
festa. La Rua fou més participada que mai i,
malgrat es detectaren algunes deficiències
d'organització, acomplí perfectament la
seva fundó i hi hagué fresses de tot tipus.

Reportatge fotogràfic a planes centrals.

Nins i grans han
participat els darrers
dies a la Rua, Rueta i
balls de carnaval amb
originals i ben
aconseguides
disfresses.



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:

* Que no ens donarem compte de res i en Miguel Nadal
serà Baile.

* Que, de moment, ja presideix la Comissió de Presidència
i Governació.

* Que en Tomeu Colom no ha dimitit com a president, al
manco, diumenge a l'hora d'escriure això, però ha fuit i ha
deixat el paquet en banda.

* Que jo com a pagés no sé el que és la filosofia "Zen"
que predicava en Colom pero, si són les coses rares que fa
el!, que Déu me'n guard...

* Que l'escudella segueix sense aparéixer. A on deu ser?...

* Que quan surti ja será] agre.

* Que no és el mateix donar que prendre.

* Que segons la Ilei d'en Mahoma si, perquè: "tan m...
es el que da como el que toma"

* Que el nou vehicle de la Policia Local no serveix per
res. Sols per trejinar pressoners. Un o dos cada any si tenen
sort.

* Que les barreres, senyals i tot el que els falta trejinar
ho duran a l'esquena. "Transportes Policía Local. El mejor y
más rápido servicio de transporte de mercancías".

* Que tanmateix sigui per damés, tot va a la puta i per
molt que vulguin dir, l'administració és l'administració. A
qualsevol empresa privada, molts dels nostres governants ja
estarien a l'atur fa mesas.

* Que a qualsevol país civilitzat ja estarien tancats amb
una bolla al peu.
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Veu del lector 

La apertura del Victória
aparcada, a la espera de la
catalogación del Plan Urbanístico

Ca Nostra
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Increíble pero cierto, que
un centro al cual se le podría
dar solución inmediata con res-
pecto a su nueva apertura, de
la cual ya se ha hablado en
los medios de comunicación
de esta ciudad.

Incluso se hizo un cuestio-
nario pidiendo la opinión sobre
el mismo y de su rehabilitación
en la mayor parte de sus depen-
dencias y uso de las mismas;
en ello ponían y siguen ponien-
do, diferentes grupos de jóve-

Fa dues setmanes, a aques-
tes mateixes planes, denun-
ciava el fet de que a Gabriel
Serra, veinat del carrer Fortuny,
se li hagués otorgat el privile-
gi de tenir reservats ambdós
costats del carrer per poder treu-
re i amagar el seu utilitari del
garatge, (grades a Déu que
només té un Peugeot 205, per-

qué no volgueu sebre que li
haurien reservat si arriba a tenir
un comió). I plantetjava aques-
ta qüestió:

amb quin dret o amb
quina Ilei?.

Com era d'esperar, no hi
ha hagut cap tipus de reacció;
però ben mirat, jo ja ho sabia.
Teòricament, aquesta ordre
absurda de prohibir l'estacio-
nament a una zona on els cot-
xes no molesten a ningú (excep-
te a mister "sueca"), només la
poden haver donada tres per-
sones: la Batlessa, és a dir, la
que teòricament comanda; el
regidor independentsr.Colom,

Els claustres de Professors
de les escoles de Sóller sota-
signats, conscients de la neces-
sitat de protegir i millorar el
nostre medi ambient, promo-
vem contínues campanyes
entre els nostres alumnes,
futurs ciutadans, dirigides cap
a un fi ben concret: la neces-
sitat d'estalviar maté-
des primeres, promovent
el reciclatge de tots aquells
materials que sigui possible
per tal d'aconseguir un subs-

nes, su gran entusiasmo, sin
pedir a cambio nada, sola-
mente su funcionamiento como
antiguamente.

Y ahora se ve truncado por
el mero hecho de tener que
esperar la catalogación del
suelo urbano.

Lo cual hace pensar, no más
que existen otros intereses por
parte de otros sectores urba-
nísticos "los amos del cemen-
to", en no dejar ni un solo espa-
cio para la juventud de este

responsable polític de/cotarro
circulatori, o l'omnipotent sar-
gent Quetglas, responsable
executiu del merder circulato-
ri. I com és natural, per a ELLS,
aquestes menudéncies no tenen
imporiáncia, és igual si un "súb-
dit" es queixa públicament i
els demana explicacions. Ells
no en donen, i molt manco si

la queixa no es formula per
quintuplicat i amb tots els
segells i pólizes corresponents.

Però és igual, intemptaré
contestar jo mateix a la qües-
tió.

Amb quin dret?, doncs sup6s
que, amb el dret que dóna qual-
sevol solleric, el fet de viure al
carrer Fortuny, tenir un Peugeot,
anomenar-se "l'amon Biel
Serra", i donar el conyazo tot
el sant dia a la policia local,
posant a parir els veinats i
maleint i amenaçant a tots els
que aparquen davantca seva.

Amb quina llei?, doncs
supós que amb la particular
Ilei d'un dels tres dirigents

tanciós estalvi d'energia i evi-
tar focus importants de con-
taminació i degradació del
nostre medi.

Es per això que SOL.LICI-
TAM al nostre Ajuntament, que
habiliti contenidors per una
recollida selectiva de paper,
piles, vidre, ..., tal com es fa
a la majaría de pobles de
Mallorca i s'estudii la possi-
bilitat de colllitat de col.labo-
ració amb les entitats que s'hi

pueblo; el cual, tenga un lugar
donde realizar sus actividades,
ya sean culturales, deportivas
o recreativas; pero la intención
de estos grupos de jóvenes es
de admirar, no han abando-
nado sus proyectos, ni los aban-
donarán, siguen adelante espe-
rando se de marcha atrás a
esta absurda decisión, y si de
una vez entre mil, se les da luz
verde a sus ilusiones.

Tu tienes que decir que NO.

esmentats. Una Ilei del tot injus-
ta i totalitaria, que cerca només
el seu propi benestar. l sinó,
imaginau-vos al "simpàtic"
Gabriel Serra, donant la murga
al responsable de la pintada;
i ara, imaginau-vos la reacció.
Podria ser per exemple:

"Pintau-li quatre retxes a
l'altre banda del garatge, a
veure si ens el lleva m de
damunt".

Són dos sistemes moithòbils
d'aconseguir coses, anome-
nats; el primer, "técnica de
la roegada de coco", i la
segona, "técnica del dei-
xau-me tranquil".

Jo intemptaré fer el mateix
amb una técnica que anomen
"técnica del yogur", per allá
del repetimos, i molta pacien-
cia, tot recordant un proverbi
hindú que diu:

"la més !larga caminada
comença amb una passa".

JMBV
DNI 42988911-SOLLER

dediquen: Deixalles,...

Sóller, a 17 de Febrer de
1993.

Els Claustres de:

C.P.Es Puig, C.P.Es Fossa-
ret, C.P.Es Port, C.P.de L'Horta,
C.P.Ses Marjades, Col.legi
Sant Vicenç de Paul, Col. leg i
Sagrats Cors, Institut de
F.P.Joan Miró, Institut de
B.U.P.Guillem Colom.

"Repetimos"

Sollicitam a l'Ajuntament que
realitzi la recogida selectiva



Simple
prevenció

Després del reportatge
publicat la setmana pas-
sada per la Veu de Sóller
sobre l'affaire de les 57
noves tombes del
cementiri, una no pot
deixar de pensar amb cer-
tes desagradables cir-
cunstáncies que es produi .-
ren en temps del batle
Antoni Arbona.

Record que el batle
"Repic" llanca greus acu-
sacions relatives a la supo-
sada desaparició de docu-
ments individuals, d'expe-
dients complets i , fins i tot,
de pretesa falsificació de
documents públics.

Aquelles acusacions
mai no pogueren esser
provades, i tot acabó amb
un greu enfrontament entre
el batió i el secretari i amb
l'obertura d'una comissió
investigadora municipal
que res no pogué provar,
però que tampoc no acon-
seguí esborrar les suspi-
tes.

Pera, per aixe, mateix,
pens que seria una encer-
tada i higiénica mesura que
la bat/essa Isabel Alco-
ver adoptás les disposi-
cions oportunes per tal
que aquells dubtes no es
poguessin suscitar en
aquest cas: "De dona a
dona li vull aconsellar,
senyora batlessa, que
s'asseguri que a l'expe-
dient de les tombes - i a
tots els altres - hi ha tots
els documents perfecta-
ment datats, signats, arde-
nats i numerats, com és pre-
ceptiu. Per simple preven-
ció i per la seva pròpia
tranquilitat...".

Elisenda de Brusca

Batlessa: Us suggerim
que insteu a un Govern
de concentració

Davant els esdeveniments polítics de la nostra van,
ens veim amb l'obligació, com a ciutadans que som, de
parlar de l'actual situació de l'Ajuntament.

Un Ajuntament totalment paralitzat i amb una manca
impressionant d'activitats i decissions. Es clar que l'equip
de Govern no funciona i que tampoc s'entenen entre els
membres del pacte. Per mostra tenim que, de tots els
que són, tres populars, tres independents, tres d'Unió
Mallorquina i un del CDS; na Bel Alcover, sols té al seu
costat, que fan feina, als dos seus i a un dels Indepen-
dents.

La Batlessa ja ha hagut d'assumir les tasques que va
deixar Jeroni Bisbal a la Comissió de Cultura, ha hagut
d'assumir les relacions amb la premsa; el regidor Bar-
tomeu Darder també ho ha deixat, no sabem qui  haurà
d'assumir les tasques de Presidència i Governació; el
regidor Bartomeu Colom no en vol fer més, el regidor
Independent Amador Castañer, és tan Independent que
funciona de manera independent; no compta ni amb el
seus, etc, etc.

D'aquesta manera no es pot anar i és impossible que
una casa que manetja 850 mil.lions de pressupost, pugui
sortir al davant. Aquests senyors que estan a la cadira
del Govern i que cobren un bon sou cada mes, de la
suor del poble, han de rendir el que els correspon. No
val dir "ara no estic trempat i no venc", ni tampoc pen-
sar que la política és un oi i deixar-ho tot que penja.
Estau a la cadira perquè el poble us va votar i us va
votar perquè us comprometereu amb ell i ara, no podeu
fer això que feis. Anàreu a unes llistes perquè volgue-
reu, doncs ara, allá vosaltres amb les conseqüències.
Feis feina de debò i sinó, a ca vostra, perquè senyors,
teniu la responsabilitat d'un poble i aquest és el que vos
paga perquè el servigueu i no perquè visqueu damunt
la seva esquena.

Ara és el moment de demanar responsabilitats i jut-
jar la feina per part de tots. Estimats lectors, s'acosta
l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana i amb
l'Ajuntament com funciona, nosaltres no ens fiam de res
ni de ningú.

Per la nostra banda, instam a la batlessa a pegar un
cop de timó i posar a tothom a l'ordre i, en el cas de que
aquesta mesura no funcioni, gestionar un Govern de con-
centració al que s'inclogui la tasca i el recolzament de
l'oposició, será Púnica manera de poder dur endavant
els temes de les Cases de la Vila d'una manera més o
menys consensuada. Així com funciona el pacte de Govern,
res de res. Sembla com si el poble de Sóller fos una visi-
ta de passada i res més. A partir d'aquí feis el que vol-
gueu. Nosaltres donarem suport a les persones que man-
tenguin una postura política coherent i digne, dels damés,
no en volem saber res.

Veu del PSM

L'animal pensa, desolat, que la plaça estava millar abans
que el senyor Castañer hi posas la me:.

El parc infantil dels
Estiradors. Un conte
que no ha acabat

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

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

REBAIXES
Ultimos dias de febrero

20% de descompte
Marzo 15% de descompte

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO - RATTAN - MEDULA

seilb
wrr,
4.1

Calle Luna,12 - Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA

ROBA PER A INFANTS
Telf. 611121	 -	 07100 SOLLERSa Llana, 65

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS
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Tot i aquest títol, no es
tracta de cap broma ja que
pensam que si no s'ha rea-
litzat és perquè el respon-
sable d'aquesta área no
l'ha volgut dur a terme.

El fetés prou sucós per-
qué en facem una mica
d'història:

En l'anterior legislatura
del batle Repic el senyor
Amador Castanyer era tinent
baile i va ordenar pel seu
compte, sense cap acord,
l'arranjament de la plaça
dels Estiradors. Fins aquí, si
Ilevam el fet d'encomanar
la feina a dit i segons opi-
nió personal, res a dir. Ens
semblava que era necessa-
ri reformar el pis de la plaça
esmentada i millorar el parc
infantil que hi havia.

Passaren anys i panys i
ens trobam, després d'haver
estat cessat del seu càrrec
dues vegades, una abra
vegada el Sr. Amador Cas-
tanyer com a tinent de batle
i, a més, responsable de Béns

Antologia

i Serveis. Mel, pensàrem. Ara
que ell hi és, segur que l'aca-
bará. De fet, l'obra ja está
pràcticament acabada.
Només falta col.locar-hi els
aparells de jocs infantils que
hi havia. Poca feina, per tant
el vèiem capacitat per dur-
ho a terme. Deixgrem pas-
sar un parell de mesos per-
qué se centras (i no és una
ironia política) i ens trobam
que no ho ha fet. Aleshores,
al darrer ple municipal,
redactam una interpel.lació
al Sr. Amador Castanyer,
tinent de baile de l'Ajunta-
ment de Sóller i president
de Béns i Serveis (uf!), per-
qué si vol i no li sap molt de
greu, ens informi. Pera resul-
ta que frissava i va dir que
ens diguessen que contes-
taria per escrit.

Com podrá observar el
lector al.lucinat, ara no
podem acabar aquestconte,
pera us prometem que quan
sapiguem com acaba vos ho
farem sebre. Paciencia.

La Nostra Veu



Amb la lectura de l'acta de l'assemblea anterior i de la  memòria de les activitats rea-
litzades durant l'any 1992 s'inicia l'assemblea general de socis de l'Associació de la
Tercera Edat que, per primera vegada, es celebra al nou local de les Escolápies. Presi-
dí l'acte la Junta Directiva en ple, amb l'amo'n Pep Mora al davant.

En el transcurs de l'acte, on hi foren presents més de 150 socis, quedó pal.lesa la
voluntat de la Junta d'iniciar noves activitats i noves obres de millora al centre de la Ter-

cera Edat.

,Al mateix temps que augmenta l'oferta cultural

El president anuncia la
realització d'importants
minores al local-

El president Josep Mora es mostrà molt satisfet per la bona acullida que ha
tengut el nou local social de les Escolápies.

",••n •

rO

o
saco
den

BAR. RESTAURANT

andi

Playa Constitució, 7
SOLLER tel.: 63.32.22

Tornam obrir dissabte, 27

e
Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Joaquín Meseguer
Bennasar

que falleció en Sóller, el día 18 de
Febrero de 1993

A LA EDAD DE 58 ANOS

Casa mortuoria: Avda. de Asturias, 7

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.
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Associació de la Tercera Edat

P.P.

Un dels moments més emo-
tius de la vesprada va ser el
minut de silenci que es guardó
en memòria dels socis difunts.
Alguns dels presents s'emocio-
naren visiblement.

També es féu una forta ova-
ció quan es relata la col.labo-
roció de les caixes d'estalvi "Sa
Nostra" i "Lo Caixa", a les quals
la Junto Directiva ha resolt entre-
gar sengles plagues de reno-
neixement per la seva abor
favor de l'associcició.

Pressupost

L'u el capirol d'ex.plicació
deis pressuposts, el president
Josep Mora destacó els nom-
brosos descomptes i donatius
obtinguts dels transportistes,
proveïdors i simpatitzants, que
durant l'any 1992 han suposat
un estalvi de més de 300.000
pessetes a l'Associació.

Gràcies a aquestes aporta-
cions, el balanç econòmic ha
estat positiu, i la caixa de la
societat disposa d'una respec-
table quantitat de diner per

afrontar les despeses que els
nous projectes ocasionaran.
Josep Mora afegí que aquest
superávit se deu "a la bona
administració que hem duit,
perquè no hem tudat ni un cèn-
tim".

Millores

Respecte a les millores a rea-
litzar, el president digué que
la Junta intenta aconseauir "ta
major comoditat possIle per
als socis, o fi que tots s'hi tro-
bin tant bé o millor que o ca-
seva".

Tumbé anunció la próxima
obertura del menjador, que
sois está pendeni que arribi la
vaixella. Sembla que els plats,
tassons, forquetes i ganivets no
aribaran fins al mes de marc o
abril, després que s'hagin apro-
vat els pressuposts generals de
la Comunitat Autónoma.

Nou local

Josep Mora es mostró agra-
dablement sorprès per la favo-
rable acollida que ha obtingut
el nou local social entre els socis

i que ha permès
incrementar el seu
número dels 467
als 526. "El local -

afegí - és un
excel.lent lloc que
possibilita veure'ns
¡parlareis  uns amb
els altres. Hem acon-
seguit que moka gent que esta-
va a ca-seva, tancada i mal-
sofrida, hagi tornat ¡ove gró-
cies ci la nostra Associació" .

El president Ma 	inioruò

que esta a punt Un signar
conveni per	 any amb Nun,
tanient per gestionar el funcio-
nament del local i l'explotació
del bar, i asseguró que l'Asso-
ciacia	 '

despesesgenerasemb lo rnaei-

xa quantitat que ho feia a can
Cremat.

Projectes

La part més interessant de
la vetllada fou la presentació
de les activitats a realitzar
durant l'any 1993, algunes
les quals estan pendents del pres-
supost dels organismes oficials
o de l'espai que es disposi.

El projecte més avançat és
la construcció d'una porxada
per guardar-hi les taules i

per a Vestiu. El sel} cest
de 600 000
ro que Hpupui..	 AiUfl

tOnlc.-T't I 1 AS,C,C;:.LIÓ

El projecte més important és
el cobriment de la terras-
sa, que VI esta redacta+ L'ass( , -

mut ,, ,x e, 1

ral, es mostró disposada a con-
tribuir en les despeses en la
mateixa mesura que ho facin
l'Ajuntament i la Conselleria de
Sanitat

El jardí és un altre dels pro-
jectes pendents. El president
digué que l'acondicionament
del jardíes necessari per poder-
hi representar funcions de tea-
tre, bolis o d'altres activitats a
l'aire lliure, "peró primer cal

que es faci la delimitació del
solar entre el local de la Ter-
cera Edat i el Centre Senitori,

l'A:yr;tc, frent mns

pOSSC) (111-1L13

FinrrInlept intentn , prl

tc:1.lar cortines i verstilodo:-s
a l'interior del local per evitar
el calor de l'estiu.

Pel que a les acrivitats lúdi-
ques i d'entreteniment, es con-
firma que esta en projecte
l'habilitació i acondicionament
d'un tros remanent del solar com
a pista de petanca. També
está en procés de creació la
formació d'un cor per apren-
dre cançons populars, i l'orga-
nització de classes de
gimnástica per als majors, que
no serien gratuïtes.

CENTRO "ALA D'OR" 
CONSULTAS:

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

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



Sois es destina una quantitat simbólica 
als refugiats 

Acció Social: "no
ens hem vist
desbordats pels
bosnians"

EL TEMPS

Temperatures:
Max. I 60 dia 21
Mín. 2'2 dia 21

Muja:
4'2 litres dia 23

Després d'un hivern relativa-
ment sec i que el més destacable fins
al moment, han estat les fortes gela-
des del mes de Gener.

Ara, quan estam a menys d'un
mes per començar la primavera ens
ha arribat la primera onada de fred
d'Origen continental.

E-ctivarnent, dimecres de mati-
nada començà a ploure Huixament,
pero, a altures superiors entre els
450 metres i 500 metes es converliren
amb neu.

Així id6, la primera onada de

fred ens ha arribat bastantforta enca-
ra que un poc tard, esperem que
aquests freds no Derjudiquin molt la
malmesa agriculura.

Les previsions de dimecres pas-
sat per aquest cap de setmana . pre-
veuen que ahir dijous i avui d'yen-
dres, les temperatures hauran pujat
un poc pero aquest cap de setma-
na podrien tornar davallar e inten-
sificar-se les nevades.

S'ha de tenir en compte que
aquestes previsions estan fetes dime-
cres passat, convé estar pendent de
les darreres informacions dels dife-
rents mitjans de comunicació per
poder tenir una informació més real
1 veraç de l'estat del temps sobretot
amb una situació d'onada de fred
que pot dur sorpreses de darrera
hora.

Estació de Sa Vinyassa
Joan Puigserver Arbona

Neu a partir dels 500 metres d'altura

Homenatge a
Pau Sarol

Redacció

Amb motiu del
centvint-i-cinc ani-
versari de la mort
del gran glosador
solleric, i mestre
de glosadors, en
Pau Sarol, el Grup
Novetat ha orga-
nitzat pel proper
mes de Marc, un
homenatge a la
seva figura. l'acte

comptarà amb la
participació
d'importants glo-
sadorsd'avui,
tura en teatre-
fòrum de la
seva biografia
dramatitzada i
d'altres sorpreses.
La setmana que ve
informarem del
programa com-
plet, del lloc i de
l'hora.

EXPRESSIÓ DE 
GRATITUD 

La família de:

Miguel A. Ribas Panteno, vol donar
les gràcies a totes les persones que
d'una manera o l'altre, ens han fet
arribar el seu condol per la pèrdua
del nostre estimat Miguel.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Francisca Acosta Blaya

que falleció en Sóller, el día 19 de
Febrero de 1993

A LA EDAD DE 71 AÑOS

Casa mortuoria: C/. Sol. 1.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Miguel A. Ribas Panteno

que falleció en Palma, el día 17 de
Febrero de 1993

A LA EDAD DE 61 ANOS

Domicilio en Sóller: Av. de Asturias, 12
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El grup Acció Social ha presentat
aquesta setmana el balanç econò-
mic de l'any 1992 mitjancant el qual
es pot veure una part de l'activitat
que es duu a terme.

Les entrades de qué s'han dispo-
sat provenen sobretot de donatius
(168.562 pessetes), la tómbola
(299.100), col.lectes especials com
la del Dijous Sant (71.903) o la dedi-
cada a Somblia (865.054) i altres
activitats. En total s'han recaptat
1.510.738 pessetes.

Quant a les sortides, que pugen
a 2.359.196 pessetes, destaca
l'ajuda a Somàlia d'un milió de pes-
setes, les ajudes a famílies (496.910),
la subvenció a Deixalles Sóller
(300.000) o als refugiats bosnians
(150.000) entre d'altres.

Per tant aquest ha estat un any

amb moltes despeses
ocasiono-les per neces-
sitats urgents a les quals
Acció Social s'hi ha sen-
tit atret a col.laborar.

Els bosnians

Malgrat alguns components
d'Acció Social s'han incorporat al
Col.lectiu d'Acollida dels refu-
giats bosnians com a membres
d'Acció Social, aquesta activitat no
ha suposat la paralització de cap
de les activitats pròpies d'aquest
grup. Acció Social ha volgut ocia-
r públicament aquet punt  perquè
repetidament han estat acusats de
favoritisme cap als refugiats i de des-
cuidar altres col.lectius; però com
a prova destaquen la campanya a
favor de Somàlia, la continuació de
les ajudes a famílies necessitades
de Sóller o l'ajuda a la creació de
Deixalles.

Suport de la població

De fet Acció Social es sent en oca-
sions impossibilitada d'actuar perquè
s'adona dels problemes quan aquests
ja estan resolts o ¡a són irreversibles.
Indiquen que dins la ciutat existeix
una gran desconeixença d'aquest
grup i que la gent no es dirigeix a
ells tan assiduament com voldrien.
Aprofiten, per tant, per fer una crida
a la població perquè quan tengui
coneixença d'algun problema de
caire social els sigui comunicat per-
qué puguin realitzar una actuació pun-
tual i rápida, quan és més necessa-
ri.

CALLE BAUZA, N 2 9
TEL. 63 33 50

TELEFAX 63 33 12
07100 SOLLER

MALLORCA — ESPAÑA
TITULO A BAL 195

EXCURSION DE FIN DE SEMANA
DIAS 5,6 Y 7 MARZO 93

Fin de semana en pensión completa, en el fantástico
complejo Hotel Club Es Talayal, situado en Cala Egos,
Urbanización Es Fortí. A 5 minutos de Cala d'Or. A 50 mts.
del mar. Perfecto para descanso.
El complejo dispone de 18.000 m 2 de jardines e
instalaciones deportivas: tenis, campo de fútbol y
baloncesto, pistas de tenis, petanca, mini golf, alquiler de
bicicletas, etc., etc.
Salida día 05.03.93 sobre las 16.00 horas de la Plaza de
América, llegada al hotel, acomodación y cena.
Seguidamente baile con animación.
Día 06.03.92. Pensión completa en el hotel, donde se
podrán realizar diferentes actividades.
Día 07.03.93 Desayuno y almuerzo en el hotel, para salir
hacia Sóller sobre las 18.00 horas. Hora prevista llegada a
Sóller sobre las 20.00 horas.

Precio por persona en habitación doble 	 6.950.- Pts.



Joan Alberti es mostra disposat a lluitar fins al final per aconseguir el seu objectiu.

OPOSICIONES
C.A.S.B.,

Ayuntamientos,
Justicia, Correos.

Preparaciones
Telf. 63 37 21

r-A:,-„ter(;,-/ - -	 - -

C/. Lluna, 5 -	 63 09 07 - 07100 SÓLLER

PIZZAS PARA LLEVAR

\izER,

	  OMENICO
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Joan Albertí: "No és cert que s'hi faci un abocador de fems"

La Bassa comuna de Fornalutx será una
zona d'esbarjo per a tots els mallorquins

Joan Alberti ens assegura
que ha lluitat molt per aconse-
guir aquesta área recreativa. La
solució técnica consistirá en omplir
el comellar de la Bassa amb la
terra procedent de les obres de
canalització del clavegueram
que s'estan fent a l'actualitat.

El regidor independentcreu que
es tracta "d'una bona iniciativa,
perquè es transformará una lloc
de difícil accés a peu en una zona
recreativa oberta al públic".

Una vegada que el comellar
sigui ple, la Conselleria d'Agri-
cultura hi construirá un aparca-
ment i obrirà un comí a peu fins
a un mirador que s'ha d'habilitar
ala Plana dels Seguers que donarà
damunt la vila de Fornalutx.
"No és un abocador"

Joan Albertí ha volgut sortir al
pos a la denúncia formulada per
la Guardia Civil i deixar ben clar
que aquel! comellar "no és cap
abocador de fems ni de restes de
construcció". "S'hi han enterrat
dos cotxes i una moto que esta-
ven abandonats- manifestó -però
quedaran enterrats davall una
capa de terra molí gruixada".

A preguntes de Veu de Sóller,
Alberti afirmó que s'hi ha abocat
terra procedent d'obres particulars
"però sempre s'ha tractat de terra
bona que s'hi ha tirat amb permís
municipal; en cap moment s'hi ha
duit brutor ni restes orgànics".

El projecte ha estat redactat
per la pi-Opio Conselleria i, al
dir de Joan Albertí, compta amb
tots els permisos oficials neces-
saris. De seguida que l'esplanada

estigui a punt, estancará, s'apla-
narà i es sembraran arbres joves.
Pendent de pressupost

Pel que fa al temps que caldrá

esperar per veure el projecte aca-
bat, el regidor fornalutxenc indicó
que és una qüestió purament
financera. "El pressupost d'exe-

cuciódelprojecteéselevat- mani-
festó peró esper que enguany
el poguem veure acabat".
Futur de la Serra

Albertí creu que l'execució
d'aquest projecte és necessari:
"La gent de Ciutat - ens digué -
necessita zones d'esbarjo com
aquesta, perquè els caps de set-
mana té necessitat d'agafar el
cotxe per abandonar la capital
i gaudir de la natura i de l'aire
pur. La prova d'això és que els
diumenges aquella zona está sem-
pre plena de gent des del mateix
dio que s'obrí al públic".

"Desgraciadament no hi ha
gaires zones d'esbarjocomaques-
ta i, per aquest motiu, moltes vega-
des la gent invadeix les propie-
tats particulars i fa malfraig als
porxos, als tancats, al bestiar i
cds olivars. Jo crec - conclogué
Albertí - que la Serra de Tra-
muntana ha d'acomplir aquest
comès de zona d'esbarjo per a
tots els mallorquins i, per tal que
sigui així, no queda altra solu-
ció que crear zones recreatives
acondicionades i controlades
per les institucions, a la vegada
que es respecten les propietats
privades. D'això n'estic plenament
convencutsentenció lluitaré fins
al final per aconseguir-ho".

Tal com hem anat informant puntualment en aquest setmanari, la Conselleria
d'Agricultura i Pesca inició l'any passat l'execució d'un projecte per acondicionar
un espai públic d'esbarjo a la Bassa comuna de Fornalutx. A tal efecte, fa alguns
mesos hi va instal.lar unes taules i uns bancs de fusta i uns fogons per fer-hi foc,
així com contenidors per depositar-hi els fems.

El prolecte, pero, no está acabat. A l'altra banda de carretera manca encara
obrir un camí fins a un mirador que s'ha de fer sobre la panorámica de
Fornalutx, i s'ha d'habilitar una zona d'aparcaments.

Veu de Sóller ha establert comunicació amb el regidor independent Joan
Alberti, un dels impulsors d'aquest projecte, que ens clarifica alguns aspectes de
la qüestió.

• 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

CANTONADA CARRER
DE SA MAR - FILADORA

PIS A ESTRENAR 

3 habitacions	 cuina

2 banys	 calefacció central

bugaderia
	

balconada 95 m'

sala menjador
	 traster soterrani

És una primera planta i el preu és

molt interessant

informau-vos-en al 63.03.83

,maLl



Llums que no s'encenen,
un a cada cantó

Redacció

Un dels problemes més greus de la nostra ciutat és el de
l'enllumenat públic. Faroles per tot arreu i Ilums que no s'ence-
nen, un a cada cantó. Es per demés cridar a les Cases de la
Vila, no hi ha personal abastament i el responsable polític
d'a9uest servei, no hi dona cap importància ni una.

L enllumenat dels carrers preocupa als ciutadans seriosa-
ment: per una banda, per les dificultats per caminar a les fos-
ques ja que els carrers són tot un clot i per l'altre, per la inse-
guretat ciutadana que patim dia rera dia.

1111Niiiriej!)
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GRUP AN/BIENT
" ATRACCIO MUSICAL"
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HOTEL
DEIX LA RESIDENCIA

>X<
PRECISA

BOTONES
- CARNET B1
- NOCIONES DE INGLES
- INFORMES TELF - 63 90 11

Grill Restaurant

Sa sima
Obert els caps de setmana

Amb les nostres especialitats de "BARBACOA"
i les nostres "PIZZES" fetes al forn de llenya.

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

SE VENDE
Casa muy céntrica, con jardín de 450 mts,
calefacción, electricidad a 220 y, todas las

comodidades, agua y estanque.
Informes Teléfono 63 07 53. De lunes a jueves de 18 a 20 horas

26 de febrer del 1993 / Veu de Sóller
	 Veu local	 7

Redacció

La presidenta de l'assem-
blea local de la Creu Roja,
Maria Vázquez, ha comu-
nicat a Veu de Sóller el prò-
xim inicia la nostra vall de
la campanya que, a nivell
nacional, ha organitzat la
Creu Roja, juntament amb
altres deu col.lectius socials,
a favor de la democràcia i
la igualtat.

Aquesta campanya s'ha
muntat sota l'eslogan
"Democracia es Igualdad"
i es concreta en un spot
televisiu que sota la pre-
gunta "¿Acaso te crees
mejor que estas personas?"
es mostra al Nobel de la
pau de 1-cica negra Luther
King, a la ballarina gita-
na Carmen Amaya, al
minusvàlid físic Stephen
Hawking i a l'escriptor

homosexual Oscar
Wilde.

Manifest i tríptic

Pel que fa a l'àmbit de la
nostra ciutat, la Creu Roja
muntarà cada dissabte una
taula informativa a la placa
Constitució, durant un mes i
mig, a la qual es repartirá
un manifest i un tríptic expli-
catiu.

Amb aquesta campan-
ya, la Creu Roja pretén
impulsar la igualtat, llibertat
i civersitat entre les perso-
nes i el rebuig a qualsevol
intent de discriminar les per-
sones per raó de neixement,
sexe, ètnia, religió, opinió,
minusválua o orientació
sexual, així com la necessà-
ria solidaritat i generositat
institucional i social vers els
estrangers i els refugiats.

Aquesta passada setmana,
el Sargent de la Policia Local de
Sóller, Miguel Quetglas, rebé el
diploma del curs de titulació
de Major que havia cursat a
l'academia de la Policia Local
de Ciutat.

Ara, l'esmentada titulació
permet manar un equip de 250
homes, cosa que, de moment,
no ferà a Sóller peró, segons ell
mateix, aquest títol II serveix per
tenir una millor especialització
de la seva tasca quotidiana.

Miguel Quetglas va obtenir
el títol amb la qualificació de
Notable, a ixí com els altres qua-
tre participants de la Policia Local
de Palma.

El títol de Major, és la máxi-
ma qualificació que es pot obte-
nir a l'escola de Policia Local
de Palma.

TEATRE ALCAZAR, DIVENDRES 26 DE FEBRER A LES 22'00
A BENEFICI DE BOSNIA

SA NOSTRA" 
CAUCA DE BALEARS

Drets humans

Arriba a Sóller
la campanya
"Democracia es
Igualdad"

Policia Local

El Sargent
Miguel
Quetglas ja té
el tito! de Major

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

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

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

PANADE

L luna,
Sant Jou

FABRICA: Neta,

' fono 63 0132
Teléfono 631286
'n Tobalet - Tel. 63065 I

y PASTELERIA

u. VI eallr
Vos ofereix un gran assortit amb:

esportives, botes de muntanya, pantuflas, sabates

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

REBAIXES

PINTURA EN GENERAL

Miguel Arbona
Mas

C/. Can Bacari	 SES ARGILES
Tels. 633864-630945-07100-SOLLER  (Mal)orca) 
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La gent fou
original i no va
imitar els
personatges de
moda; per
exemple els
personatges de
Bola de Drac.

L'enginy i
l'originalitat

fou la tónica
general al llarg

de tota la Rua.

Ja ho hem dit, a la
Rua d'enguany la gent es

va oblidar de la dura
actualitat i tot va tenir un to

molt lúdic.

Fou nombrossa la
participació de

comparses, la qual
cosa vol dir que la gent

té un bon sentit de
l'equip.

El carnestoltes sempre és motiu d'un bon
ventall de comentaris. Aquest cap de

setmana, com cada any, la imaginació de la
gent omplí tots els racons del poble amb aquells
semblants, reals i irreals, que la personalitat de

cada un duu dins ell. El carnestoltes és l'únic
moment de l'any en que tot el que volem ser es pot fer
públic. Aquests dies, amb la plaça de gom a gom, la
disbauxa de rialles, disfresses de tota mena i l'alegre
participació de la gent és la millor definició que pot

descriure el que va passar el diumenge capvespre.

Els infants tumbé
varen tenir una
activa participació a
la Rua d'enguany.

Redacció

El darrer diumenge de Car-
naval, que la gent es pot dis-
fressar, els sollerics, com a tot
arreu, monten una gran desfi-
lada que desborda les carns i
els semblants de la gent.

Al voltan de les quatre la
Plaça era plena de gent que
esperava veure les comparses,
carrosses i les sempre simpó-
ligues disfresses particulars
que feren gaudir al nombrós
públic fide l a la cita, de cada
any, per aquestes dates.

Tots els sollerics, grans i
petits, donaven un aire festiu
que feia concert amb l'entorn
de la desfilado, i el més impor-
tant, que era passar-s'ho bé,
va ser forca conseguit.

a lua

$ssidlitat
e;er
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táS
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ices

Color,
rialles i

joventut
eren la tarjeta
d'identitat a tota

la Rua.

Els temes

Aquest any els temes no
feren al.lusions als temes
d'actualitat per la qual cosa hi
ha que fer forçada referència
a la NO presència dels per-
sonatges de "Bola de Drac".
Per altre banda, fou nul.la
l'actuació de comparses amb
temes polèmics o al.lusions
polítiques. Es a dir, va ser una
Rua Ligut.

El fet de ser light no té res
a veure amb la molta i bona
feina que va fer acte de  presèn-
cia amb quasi totes les carros-
ses, comparses i l'enginy
d'alguns vestits individuals.

Els premis

Per acabar, l'Ajuntament va
haver d'elegir, entre tots els par-
ticipants, els qui a judici de la
majoria del poble eren les
millors disfresses i comparses.
Fou una labor difícil donada
les moltes alternatives que hi
havia. Després de les oportu-
nes deliberacions els premis
foren els següents:

Individual:
1 premi, retrat de matrimoni.
2 premi, sol damunt un núvol.
3 premi, camillers.

Comparses:
1	 premi,
escarebats.
2 premi, tite-
lles.

Carrosses:
1 premi, circ
de Calóbria.
2	 premi,
astronautes.

Es cert que a
la Rua la gent

canvia de
personalitat al llarg

d'unes hores, però
sempre per bé.

Nombrosses
carrosses
ompliren la
plaga de Sóller.

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87
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A MITAD PRECIO
hazitique

A MITAD PRECIO
NIA's boutique 

A MITAD PRECIO

DESDE EL SABADO
27 DE FEBRERO

TODO A MITAD PRECIO

50%
Colecciones Otoño-Invierno

ANKS bou TOTALLa oportunidad

(ANA'S boutique)

La ocasión

NA's boutique

50%

REMATE
REBAJAS

10
	

Veus	 Veu de Sóller / 26 de febrer del 1993

El MIRALL, d'un ESCANDOL, que té sentit

Salvador

A les nits d'un cap de set-
mana, al nostre poble, l'alcohol
i el tabac són les drogues,  per-
missibles, més presents entre la
nostra joventut. De tot això no
en tenen la culpa ni els bars ni
la gent que els freqüenta. Tal
volta, si és una qüestió de donar
culpes, l'únic responsable és el
costum i la tradició de que sem-
pre ha estat així. I s'ha de dir,
també, que una "llei seca" auno
dinámica de privar el consum
tampoc és la millor manera de

donar les tan esperades solucions
per uns joves, que de ben segur
sabem, molt més que alguns
pares, el que volen. l la oroya
está en que no són tots els ¡oyes
que el dissabte vespre van alco-
holitzats o tenen per costum dur
una actitud agressiva i d'anne-
rot. Avui, ser jove, és ser moltes
coses i NO totes dolentes.

Privar el consum de
drogues de tot tipus

Segons ens varen dir els joves
empresaris dels bars de moda,

dins els locals no es pot consu-
mir cap tipus de tòxics. Hi ha
joves, per estrany que paregui,
que durant tot el vespre sols
beuen sucs de fruites que també
en tenim dins els nostres locals...
no just hi ha alcohol. A més a
més, hi ha altres joves que
sense prendre res s'ho passen
d'alió més bé."

La joventut d'ara i la
d'abans

Segons les declaracions d'en
Rafel i en Xumet va quedar molt
clar que abans la joventut dels
anys 70 i 80 era molt més bár-
bara i breguista que no la d'ara.
Recorden haver sentit contar les
moltes bregues que hi havia entre
el jovent de Sóller i els soldats
de marina o aviació. Segons
les seves paraules els joves
d'ara: "Són més esportites i molt
més civilitzats. Que hagi bon
ambient o mal ambient depón
molt del rotllo que du la gent i
de com s'ho monten. Es la gent
qui fa l'ambient no és el local
o l'alcohol que beuen. I sobre
totvoldríem deixar molt clar que
nosaltres, amb la nostra feina,
no incitam o convidam a ningú
a que prengui alcohol o droga.
La gent ¡ove té prou personali-
tat llibertat per fer de la seva
persona el que volen i tots són
el que han elegit o el que voten
ser."

Si qualque cosa hi ha a la societat, de viva
actualitat, és el món de la ¡oventut. Els problemes,
il.lusions, esperances i actituds dels ¡oyes són motiu
de molts i diversos comentaris per part d'una gent
que, de vegades, sembla que mai no ha estat ¡ove.

L'actiu debat provocat pels adults, no pels
protagonistes que són els ¡oyes, jutgen moltes
vegades, erroniament, la sevaactitud.

Els qui classifiquen els ¡oyes de malfeners o
drogodependents de tot alió que fa mal o dóna mals
costums, de ben segur, que no poden o no volen
trobar solucions. Ara, això si, imposar o pegar amb
les SEVES solucions des de positures dictatorials,
això, que és el més senzill, si que ho saben fer. Ser
¡ove no és un pecat o una desgràcia és ser lliure i, en
conseqüència, estar obert a totes les possibilitats
del poder ser. L'adult, si és prou madur, ha
d'entendre tot això i posar a l'abast dels
responsables que som tots- tot el necessari per llaurar
un futur que ens pertoca a tots.

El Mirall i S'Escándol, ells no
permeten un consum exagerat
ni tan sols del famós "porro".
Les seves paraules són prou sig-
nificatives: "Aquino hi ha ningú
inocent, és cert, però el que
passa és que hi ha una sèrie de
tíos que no tenen mesura en res,
ni en el consum de drogues ni
d'alcohol i són els qui més can-

ten i els qui es fan veure i des-
prés passa que tots els ¡oyes som
iguals. I això, et podem jurar
que no és veritat. Nosaltres si
veim que algú va gat ja no li
servim gens d'alcohol o al
manco li donam consell de que
no ho faci i si veim que trafica
o prenen droga dins el local els
treiem foro ja que so llei és clara:

En Rafel i en Xumet pensen que la joventut, no és l'únic problema
seriós que té la societat. Hi ha coses que fan els adults, per

exemple la política, que és un problema molt més greu, doncs
d'aquest se'n poden derivar molts d'altres com és ara el de la

joventut.



El C.B. Sóller
participa a la Lliga
Autonomica

Joan

Demà, dissabte, comença
la Lliga Autonómica de
Billar per Clubs, a la que
hi participa el Club Billar
Sóller, juntament amb el
C.B. Eivissa, C.B. Muro, C.B.
Palma, C.B. Manacor, C.B.
Inca i Escala Federació Bale-
ar de Billar.

En aquesta primera con-
frontació els cinc billaristes
sollerics: Joan-Antoni Jor-
quera, Joan Marroig,
Tomás Plomer, Llorenç
Bota i Bartomeu Palou
(l'equip local está integrat
per 8), s'han de desplaçar a
la germana lila de Eivissa, per
competir amb el club local C.8.
Eivissa.

Les confrontacions previs-
tes per aquesta setmana són
les següents:

C.B. Inca - Escola
Federació.
C.B. Eivissa - C.B. Sóller.
C.B. Manacor - C.B. Palma.

Descansa, en aquesta oca-
sió, el C.B. Muro.

El Club local ha pogut par-
ticipar en aquesta [liga grá-
cíes al patrocini del Ferro-
carril de Sóller, i la col.labo
ració de l'Ajuntament de
Sóller, Caixa de Pensions,
Banc Hispano, Ferreteria Ca 'n
Bibi, Assegurances Zurich
(Agència Sóller) Guardería
Sóller (Sta. Teresa).

FANTASIA
Papereria Premsa • Revistes

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

Obert dissabtes i diumenges
S/ Bartomeu n 9 34	 Telf. 63 23 44

Segona
Challenge
Volta a

Mallorca:
Miguel

lndurain, al seu
pas pel Monument.

Fou dels homes més
actius de la jornada.

Veu esportivct  
1, 

Billar
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Espeleologia

S'ha intensificat de nou el treball del Grup solleric

Objectiu: Topografiar les
cavitats comarcals

Comen5aren l'activitat explorant la Coya de les Rodes.

Mosques Cayeres 

El Grup d'Espeleo del
C.C. "Defensora Sollerense"
realitzà el passat diumenge la
seva primera sortida anual, des-
prés d'uns mesos d'inactivitat.

L'objectiu fou la Coya de les
Rodes, al terme municipal de
Pollença, cavitat que ja s'havia
intentat explorar l'estiu passat,
sense èxit, degut a la manca d'oxi-
gen a l'interior. Aquest fet forma
part d'un cicle que caracteritza
aquesta cavitat, que es fa imprac-
ticable als mesos d'estiu, men-

tres que a l'hivern l'oxigen es recu-
pera i permet l'exploració.

La coya no reoresentó cap
tipus de dificultat pel Grup Solle-
ric que demostró estar prou pre-
parat, a pesar de desplaçar-se
amb ells un principiant, fet que
queda plenament demostrat al
contrastar la seva técnica amb
un grup d'espeleòlegs més vete-
rans de Ciutat, que també es tro-
boyen alió.

L'interior de la coya es cara-
teritza per tres rappels, de no molta
alçada (entre 10 i 20 metres) i
un "riu" subterrani, degut al qual

hi havia una gran quantitat de
fa ng.

De tornada cap a la sortida,
degut a la gran quantitat de per-
sones que es trobaven dins la coya
(7 espeleòlegs de Sóller i 8 de
Ciutat), la majoria dels quals
empraven il.luminació de carbur,
en alguns trams es notava la
manca d'oxigen.

Una vegada renovades les fit-
xes, l'activitat del Grup del
Club Ciclista s'ha intensificat
bastant, i es treballa ja en la topo-
grafia d'algunes cavitats comar-
cals.

El J. Mariano senior perdé amb el Llucmajor, a un final molt
emocionant.



Noticies del C.F. Sóller
Tal com adelanteivem la setmana passada relatiu al pos-

sible traspàs del jugador del Sóller Christian al Real Mallor-
ca, podem dir que dimarts a vespre quan tancàvem l'edició
d'aquesta setmana, les coses es trobaven igual. Ara, espe-
ram que prest podrem donar notícies.

Diumenge el President del Real Mallorca, senyor Dal-
mau, va veure el partit del Sóller al camp del Baleares i va
seure al palc amb la Directiva del Sóller, parlant d'aquest
tema. Si segueix la sequero goleadora del Mallorca, segur
que prest el se'n duran.
Guillem Vaquer ja és oficialment President.

Des d'aquesta setmana el senyor Guillem Vaquer ja és
oficialment el President de l'entitat. Ja ho era provisionalment,
però faltaven els tràmits de la Federació.

Ens han comunicat que aquesta setmana es posaran a la
venda els bitllets pel sorteig del cotxe que rifará el club.

Futbol Primera Regional

AT. BALEARES

o
C.F. SOLLER

Veterans Port i Sóller 2
Veterans Soledad 6

Bielet

El dissabte capvespre pas-
sat, elsveterans del Porti Sóller
tornaren jugar unaltre partit
amistós, contra elsveterans del
Soledad en el camp de futbol
del Port. Els jugadors locals
es veren sorpressos per un joc
visitanton totels sortia bé, arri-

bant al descans amb un mar-
cador en contra de 0-6.

A la segona part, esteren
més entonats i marcaren dos
gols que reduiren les diferén-
cies, arribant al final del par-
tit amb el marcador de 2 a 6.

Demó dissabte tornaran
jugar un partit al Port contra
el Ferrocarril.

Alineació: Miguel, Ismael,
Esteva, Alex, Onofre, Ramiro,
Bota, S.Pastor, S.Campos,
Jordi, Marcos, (Portillo, Ense-
ñat).

Gols: 0 - 1, Sergio Campos als
inicis de la primera parten con-
tratac per la dreta.

3-2 Sergi Pastor en reme-
tar un comer.

Comentari:

La visita al lider per tothom:
era temuda i això va ser un
alicient per posar-li més ganes
que mai. Els al.lots d'en Ven-
tura posaren contra les cor-
des als liders que, de no ser
per un mal arbitratge no
s'hagués donat aquest resul-
tat. El Sóller tot començar el
partit s'avança en el marca-

don 0-1, gràcies a Sergio
Campos, però fent ja el temps
pel descans, els locals empa-
ten. A la segona part, no hi
havia res decidit, qualsevol
dels dos es podio fer amb la
victòria però amb la mala
actuació arbitral, els sollerics
no podien lluitar cosa que als
locals va afavorir per fer-se
amb els punts.

Dissabte Sóller-La Unión,
amb partit donada d'empat
a tres gols.

Porciúncula-4 Sóller-2
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Futbol de Tercera Divisió

Repartiment de punts
dei tot merescuts

Petra 2- Port de Sóller O
Bielet

Petra: Bogué, Font, Català
(Gual minut 64), Carbonell,
Gelabert (Riera minut 29), Riu-
tort I (Riutort minut 86), Carre-
tero (Andreu minut 89), Rosa-
do (Moragues minut 75), Mes-
tre, San tandreu i Femen íos.
Port de Sóller: R. Garcia,
Coll (Ros minut 29), Cabot
(A.Garcia minut 50), Ruíz,
Sacares, Coca (Vidal minut
71), Festus, Forteza, Galindo,
Barrero i Raja (Ribas m inut 61).

Arbitre: senyor Amer
Duran ajudat pels liniers
senyors Amengual i Bastida
que va mostrar targetes gro-
gues als jugadors locals Car-
bonel (minut 17), Font (minut
62), Riera (minut 88), Riutort
1(minut 74), Gual (minut 88)
i Santandreu dues (minuts 24
i 88), essentexpulsat i per part
del Port de Sóller Cabot (minut
29) i Ruíz (minut 64).
Gols: Els gols els va marcar
el porter Femenias en els
minuts 5 i 51 del partit.

El Port de Sóller jugant
bé va perdre.

El Port de Sóller el passat
diumenge es desplaçá a Petra

per jugar contra l'equip titu-
lar del comp. Des del princi-
pi va debutar en Xisco Raja
i pel que són les coses, en el
minut 5 en una errada de la
defensa del Port, l'equip local
es va adelantar al marcador.
El Port de Sóller dominava la
pilota però no materialitzava
les oportunitas, arribant al des-
cans amb una derrota per la
mínima.

Després del descans no
hi va haver reacció.

Una vegada començada
la segona part, en el minut 6
l'equip local tornava marcar,
més efectivitat no en podien
tenir. Els jugadors sollerics
seguien fent un bon partit,
però així i tot, es veren derro-
tats. L'equip local en quatre
vegades que es va arrem bar,
va marcar dos gols, una
l'aturà Rivera i l'altre sortí a
fora, més efectivitat imposi-
ble.

Diumenge que ve, el Port
descansa degut a que va ade-
lantar el partit corresponent
a passat demà al dia 14 que
va guanyar per 4-2 al Inde-
pendiente.

Bielet

At.Baleares: Horrach, Salas,
Sancho, Nito, Sebastián, Ser-
gio, Molí, Nuviala, X.Ferrer,
Vicens (T.Beltran minut 78) i
V.Reynés.
Sóller: Juan/o, Ferrer, Nadal,
Brugos, Tovar, Martín, Cladera,
Alfons (Aguiló minut 92), Chris-
tian, Vázquez i Marín (Sergi
minut 69).
Arbitre: senyor Daza Blan-
co ajudat pels liniers senyors
Domínguez i Cabrer que va
mostrar targetes grogues als
jugadors locals a Vicens (minut
47) i Sebastián (minut 79) i
als jugadors del SóllerFerrer
(minut 33), Tovar (minut 40) i
Cladera dues (minuts 49 i 85)
havent d'abandonar el terreny
de joc, a falta de 5 minuts per
acabar el partit.

El Sóller va tornar dur
un altre positiu.

Diumenge capvespre pas-
sat, l'equip solleric es va des-
plaçar al camp de l'Atc Bale-
ares per disputar el partit
corresponent de la jornada;
l'equip de la Via de Cintura
no era propici per treure res
positiu, i més si tenim en comp-
te que Miguel Bestard només
va desplaçar 14 homes per-
qué no en tenia més de dis-
ponibles, a les baixes habi-
tuals de les altres setmanes
es varen afegir en Carme-
lo per acumulació de targes,
en Rodríguez que no está
recuperat i en Juanjo que
va jugar però té un peu fotut,

i fins que no va encalentir va
ser dubte.

La baixa d'en Carmelo
fou coberta per Cladera
amb no moka sort.

En Miguel Cladera torna-
va a l'equip titular després
d'unes setmanes d'estar a la
banqueta dels suplents, va
estar aparellat amb Nuviala i
sense fer un bon partit tampoc
el va tenir el blanc i blau, però
va deixar l'equip en deu homes
quan més falta feia.

Els jugadors locals
s'assentaren abans al
terreny de joc.

Durant el primer temps, els
equips de l'Atc.Baleares va
dominar damunt el camp i va
tenir les oportunitats més ciares
per marcar; el Sóller estava segur

a la defensa i enJuanio a pesar
que no es trobava al cent per
cent, ho aturava tot. Just en el
minuttres, en Martín tregué una
pilota que havia remetat Vicens
quan en el seu primer remat
l'havia refusat en Juanjo.

El Sóller només arribava a
la porteria d'Horrach en alguns
contratacs, els jugadors locals
tenien el punt de mesura molt
alt i els seus tirs solien sortir a
la graderia.

Entre els minuts 35 i 40,
varen presionar molt.

Durant els 5 minuts del 35
al 40 intensificaren el domini
agobiant damunt la porteria del
Sóller sense treurer-ne profit, a rri-
ba nt al descansambempat in i-

cial. S'ha de tenir en compte
que el terreny de joc l'havien
regat molt abans del par-
tit i relliscava provocant que
els massatgistes haguessin
d'intervenir moltes vegades en
un partit molt esportiu.

Després del descans,
els sollerics
s'adaptaren millar.

Una vegada començada
la segona part, es va notar
que els jugadors sollerics
s'adaptaven més al terreny
de joc. Varen tenir la pilota
més minuts dominada que els
jugadors blancs i blaus, però
els visitants que jugaven de
vermell tenien les oportunitats
més ciares.

N'Alfons en el minut 64
en posició dubtosa de fora
de joc, aturant-li la pilota el
porter i Christian en el minut
74 rebé una pilota en pro-
funditat de Cladera i no va
poder aprofitar per marcar
degut a que el seu defensor
l'agafà quan es disposava a
marcar.

Els minuts anaven passant
i es notava que el seu defen-
sa, l'agafà quan es dispos-
saya a marcar. Sergi va refor-
zar al mig del camp i a pesar
de quedar amb deu homes a
5 minuts dels final es va arri-
bar en el minut 92 que va
xiulà l'àrbitre al final del par-
tit.

Partitvinent: Diumengeens
visitara el At.Ciudadela,
equip que diumenge marcó
4 gols al Ferrerias i no ens
donará cap facilitat per guan-
yar, l'hora del partit és a les
16'00 hores. En Miguel Bes-
tard apart de les mateixes bai-
xes de diumenge passat, tendrá
la baixa per acumulació de tar-
ges de Ferrer, podrá contar
amb Carmelo que haurà com-
plit la sanció.

Futbol de Veterans Infantils



Futbol Cadet

Sóller-4
V. de Lluch-3
El Sóller es
va confiar

Toni Lladó

Sóller: Caldentey, Serafín,
Marroig, Puig, Coll, Javi, Ber-
nat, Sampol, Morell, Fernan-
do, Querol, (Pomares, Ensen-
yat).

Gols: 2, Bernat; 1, Coll; 1,Javi.

Comentari:
El Sóller	 l'encontre

amb moltes baixes i això pro-
pició que només pogués guan-
yar per la mínima, encara que
sempre dugué la iniciativa;
però així i tot, el Sóller en el
primer minut la encaixà el pri-
mer gol, els jugadors es varen
refer i aconseguiren posar - se
per davant en el marcador

abans del descans (2-1). Hem
de dir que el V.de Lluch va ten ir
tres oportunitats i aconseguí tres
gols; en canvi, el Sóller tengue
moltes més oportunitats i tan
sois n'aconseguí quatre. No
obstant, el partit es va compli-
car perquè els sollerics es varen

adormir i el V. de Lluch acon-
seguí l'empat (3-3) a falta de
cinc minuts pel final; per6 no
es posaren nerviosos i finalment
aconseguiren el gol de la victò-
ria.

L'anècdota del partit la pro-
tagonitzà l'entrenador que, a

causa de les nombroses bai-
xes esmentades, va haver de
posar de jugador al por-
ter Pomares per donar més
forca a l'equip a l'hora d'ata-
car. Hem de dir que Pomares
va tenir una actuació bastant
bona.

Els cadets es varen adormir i estaren a punt de perdre el partit amb el Verge de Lluc.

Juvenils Primera Regional

Espanya 2 -
C.F.Sóller 1

Alineada: A i-ove!, Domin-
go, París, Molino, Colom,
Pomar, Enseñat, Ribas, Fon-
tanet, César, Hérnaiz, (Rodrí-
guez, Valcaneras).

Gols: 0-1 César.

Comentari:

Les victòries són impres-
cindibles pel Sóller si es vol
mantenir la categoria i les
coses diumenge passat,

Dissabte
passat,
els cadets
aconseguiren
una nava
victoria.

varen començar forca bé, ja
que en César va adelantar
al seu equip en el marcador
als ;nicis de la pimera
però passant guate mirwts dei
ternos reglamentan per atri -
bar al descans els locals
empaten (1-1). A !a segona
part no hi havia un clar
dominador, les oportunitats
es donaven a una i altre
banda, encara que més pels
sollerics això si, sense sort;
pel contrari, els de llucma-
jor a una de les seves oca-
sions va ben aprofitar fent
pujar el segon gol al mar-
cador que seria el resultat
definitiu, (2-1).

Cal dir que el Sóller merei-
xia qualque cosa , ja sigui
per ganes o per mala sort
davant porta, però no la
derrota.

Diumenge C.F.Sóller-
Petra.

1

/;_lorante Pluen 	

Trofeu
Pizzeria
Randemar-
Veu de Soldkr

La classificacadel tro-
feu al màxim golejodor que
la Pizzeria Randemor i Veu
de Sóller donaran a final
de temporada, al màxim
realitzador de l'equip Port
de Sóller, és la següent:

1-Barrero, 6 gols.
2-Galindo, 5 gols.
3-A.Manrique, 3 gols.
4-Rivera, 3 gols.

Tercera divisió
J. G. E. P. F. C.. Ptos.

1. CD Manacor 	 24 17 4 3 60 21 38 + 12
2 Sta. Eulalia 	 24 15 6 3 39 18 36 + 12
3 Mallorca Atco. 	 25 14 4 7 55 29 32 + 8
4. Playas CaMia 	 25 14 3 8 47 31 31	 +	 7
5. Al . Baleares 	 25 11 9 5 42 28 31	 +
6. CD Alayor 	 25 11 9 5 42 31 31	 + 5
7. CF Soller 	 25 11 6 8 42 30 28 + 4
8 CD Cala Millo( 	 25 10 8 7 40 36 28	 +	 2
9. CD Ferrerias 	 25 9 8 8 23 27 26
10. UD Poblense 	 25 11 3 11 30 30 25 +	 1
11. CD Esporlas. 	 25 9 7 9 29 36 25 - 1
12 CD Cardessar 	 25 6 12 7 26 30 24
13. Al. Ciudadela 	 25 8 6 11 31 38 22	 2
14. CD Fernolense 	 25 5 11 9 17 26 21	 5
15. SD Porrnany 	 25 6 8 11 19 35 20	 4
16. UD Arenal 	 25 7 5 1329 38 19 - 7
17. Podo-Cristo 	 25 8 1 16 29 45 17 - 7
18. CD Constancia 	 25 6 4 15 30 44 16 - 10
19 CD Uosetense 	 25 5 6 14 29 46 16-8
20. CD Son Roca  - 25 3 6 16 17 57 12 - 14

Primera regional
J. G. E. P. F. C.. Ptos.

1 Margarftense 	 21 13 6 2 37 16 32 + 14
2. Artá 	 21 12 4 5 57 30 28 + 6
3. Soledad 	 21 10 8 3 33 21 28 + 6
4. Sta. Eugenia 	 21 11 4 6 46 30 26+4
5. Ses Salines 	 21 10 5 6 33 29 25+5
6. Petra 	 21 8 8 5 41 23 24
7. Independiente 	 21 9 6 6 46 29 24+2
8. Collerense 	 21 8 7 6 29 34 23+3
9. SArracó 	 20 7 8 5 30 28 22 + 2
10 Port Sóller 	 21 8 4 9 23 25 20
11	 Ferriolense 	 20 4 10 6 23 26 18 - 4
12. Rotlet Mol. 	 21 4 9 8 35 41 17 - 3
13. Barracar 	 20 6 5 9 35 45 17 - 3
14. Montaura 	 20 7 1 12 38 49 15 - 7
15. Cide 	 21 3 8 10 24 43 14 - 6
16 Escolar 	 20 6 1 13 25 43 13 - 7
17. Alquería 	 21 1 4 16 19 62 6-12
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Futbol Solleric

Resultats i
Confrontacions

III Divisió:
Atc.Baleares-0 C.F.Sóller-0
Diumenge C.F.Sóller-Ciutadella,

Primera Regional:
Petra-2 Port de Sóller-O
Diumenge descansen.

Juvenils 1 Regional:
[de Llucmajor-2 C.F.Sóller-1
Diumenge C.F.Sóller-Petra.

Cadets:
Sóller-4 V.de Lluch-3
Dissabte Platges de Calvid-Sóller.

Infantils segona Regional:
Descansaren i demà Riv.Rafal-Solle-
rense.

Infantils tercera Regional:
Porcíncula-4 Sóller-2
Denla Sóller-La Unión.

Benjamins:
Demà Independent-Sóller .

Millar Golejodar

Sta Eulalia - CD Fernolense 	 0-0
CD Manacor - CD Cala Millor 	 2-2
UD Arenal - CD Constancia 	 3-1
CD Esporias - CD Son Roca 	 2-1
SO Pormany - CD Alayor 	 0-4
At Ciudadela - CD Ferrenas 	 4-1
At Baleares - CF Sol leí 	 0-0
Mallorca Atco - UD Poblense 	 4-0
Playas Calvià - CD Liosetense 	 6 - 1
CD Cardessar	 Porto Cristo 	 2-O

Fernoiense - SArraco 	 • 1-1
Sta Eugenia - Barracar 	 0-0
Petra - Pon Sóller 	 2-O
Independiente - Margaritense 	 3-0
Arta - Ses Salines 	 3-1
Collerense - Alquería 	 2-1
Soledad	 Rotlet Mol. 	 2-1
Cide	 Escolar 	 0-4



Buixó

A la Higa d'honor, per-
deren els dos equips salle -
rics. Unió de Sóller ho va fer
a casa seva enfront del Are-
nal, que s'asegura la terce-
ra plaça, mentres que els unio-
nistes hauran de conformar-
se amb el quart o cinqué lloc.
El C.P. Sóller, que sortí derro-
tat de les pistes del C.P.
Puente, segon classificat, veu
seriosament complicada la

seva permanència a la máxi-
ma categoria, si bé, una
victòria aquest cap de set-
mana enfront del coer Son
Cladera, Ii donaria la sufi-
cient tranquilitat pel darrer
partit de Iligo poder tombar
al Hispano Francés i d'aques-
ta manera salva la catego-
ria. De totes maneres, el
calendari afavoreix lleuge-
rament als sollerics.

Excel.lent victòria a domi-
cili del Unió de Sóller a les
pistes del Soledad, un resul-
tat que el deixa fins el final

de la Iliga en el lloc desè de
la classificació, dintre del
grub B de Primera.

A segona categoria, el C.P.
Belles Pistes, guanyador a
fora del Punta Verde, es posa
a dos punts del Lider Ingeniero
III, que perdé contra tot pronòs-
tic enfront del C.P.Son Bus-
quets.

El Belles Pistes de tercera.
com la és habitual en ell, tornó
guanyar, 9-0 cióalliçà al Sole-
dad i va cap cret al títol.

RESULTATS:
Lliga d'Honor
Unió de Sóller 4 Arenal 5
Puente 6 Sóller 3
Hispano Francés 3 Brasilia 6

Primera - B
Soledad 1 Unió de Sóller 8

Segona -C
Punta Verde 4 Belles Pistes 5
Son Busquets 5 Ingeniero III, 4

Tercera A:
Belles Pistes 9 Soledad O
Femenines segona B

Segona Challenge
Volta a Mallorca

Per Pedersen:
"Esto es
muy duro..."

Joan

Bon dia per pedalar per les
carreteres mallorquines. Foren
104 els professionals que par-
ticiparen a la cinquena i darre-
ra cursa de la "Challenge Volta
a Mallorca", prova regna per
les dificultats i l'ampli quilome-
tratge, marcada (com ¡a pro-
nosticárem la setmana passada)
per la dubte de desconèixer, fins
als darrers metres, qui seria el
guanyador final.

No hi hagué massa treva, a
pessar de passar amb mitja
hora de retard per la nostra Ciu-
tat.

Des del començament hi
varen haver fugides, que dura-
ren fins a les primeres rompes
del Puig Major, on foren neu-
tralitzades.

Al Premi de Muntanya del
Puig Major s'imposà en Lluís
Espinosa (C.D. Artiach), seguit

Escacs

Diumenge ell
lliurament
de premis

Joan

Per diumenge, a les
dotze del migdia, está pre-
vist, en el "Centro", el lliu-
rament de premis del VIII
Torneig "Circulo Sollo-
reme", en el que, caín
recordaran els nostres lec-
tors, s'imposà Antoni
Molino dins la Primera
Categoria, i Antoni Dar-
der dins la Segona.

del que després seria el guan-
yador de l'etapa Federico
Echave (DO. Clas -Cajastur).
El porrerenc Joan Llaneras
(C.D. ONCE), passà bastant des-
penjat.

Baixada a tomba oberta cap
a Sóller, on bastant de públic
aplaudí el seu pas, especialment
a la Pujada a Ca'n Bleda.

Les rompes foren agafades
molt seriosament aquesta vega-
da, passant dins el primer gran
pilot la mojarla de figures. Els
restants anirien pujant, en petits
grups, amb bastantes diferèn-
cies.

A prop de 18 minuts Pru-
dencio lndurain (Banesto),
José-R. Uriarte (Banesto),
Aitor Garmendia (Banesto),
Juan Soucase (Deporpublic)
Miguel-A. Sánchez (Depor-

public) tancaven la caravana.

Com anécdota, Per Peder-
sen (C.D. Seguros Amaya),
quan ens avançava -pujant a
Ca'n Bledo- comenté: "Esto es
muy duro, no parece un
puerto de segunda... nos
han tomado el pelo." Hem
de destacar que el Coll de Co'n
Bledo no era ni puntuable.

A les dures rompes de sa
Pedriça es produia la fugida bona
del dia, integrada per Echave
(Clas), Laurent Dufaux
(ONCE), Miguel-A. Marti-
nez (ONCE), Perico Delga-
do (Banesto), Laurent Jala-
bert ONCE), Felix Garcia
Casas (Artiach) i Neil Step-
hens (ONCE), que es presen-
taren junts a l'arribada, a la que
s'imposà en Fede Echave al
sprint, seguit d'en Perico Del-
gado, ocupant el tercer lloc el
Sub-Campió del Món Laurent
Jalabert, que fou el triomfador
indiscutible de la General.

Perilla la
permanència del
C.P.Sóller

Delgado i Indurain colze a colze. Les pujades de Ca'n Bleda i sa
Pedrica foren decisives. El Puig Majar havia fet molt de mal.
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MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO "CARPINTERIA"

"OFERTA" AL COMPRAR SU COCINA NOSOTROS LE PONEMOS LA "MESA"
Válido hasta 31 del 3 de 1993

"/"Tálller
TODO MADERA

N. I. F. B 07 546344

C/. Catre, 15
	

Tel. 63 28 23
07100 SÓLLER (Baleares)

	
Fax 63 26 23

NO Hl ESTAM D'ACORD
Som uns sollerics que volem donar la
nostra opinió sobre la decisió del jurat a
l'hora de donar els premis a les carrosses.

Trobam que n'hi havia d'altres més
treballades que les que guanyaren, com
"LLAMES INFERNALES", que hauria
d'haver rebut el primer premi, i ni tan sols
rebé el segon.

Uns sollerics desepcionats



BASQUET
Per JOTA

Gran defensa en zona
del senior femení

PROXIMS PARTITS

Dissabte
A les 17 h, juvenil
masculi "B"
J.MARIANA - B.INCA
A les 18:30 h, juvenil
masculi "A"
J.MARIANA -
MOBELTRANS
Diumenge
A les 10 h, senior femeni
J.MARIANA - B.INCA

CADET FEMENI

B.Inca 30 -
J.Mariana 40

Nova victòria de les cadets que
jugaren un bon partit i mostraren
una certa millora. Des del princi-
pi agafaren la iniciativa en el mar-
cador que saberen mantenir fins
al final. Les jugadores locals hi
posaren tota la seva capacitat per
guanyar peró el Mariana, bastant
inspirat no ho va permetre.

MINI FEMENI

C.I.D.E 51 -
J.Mariana 23

Clara i neta superioritat
local. Des de l'inici del partit
el C.I.D.E va ser superior en
totes les situacions que se
desenvoluparen damunt la
pista. A pesar de la superio-
ritat local les nines solleriques
no deixaren de lluitar en cap
moment.

L'equip mini masculí mostrà que és capaç de fer un joc d'alt nivell.
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MINI MASCULI

Vibrant partit el que es va
jugar dissabte passat. Des del
primer moment es va veure un
J.Mariana Tren De Sóller
amb malta ambició. Feren una
gran defensa que els permeté
robar una gran quantitat de pilo-
tes que sempre es convertiren
en cistelles. Tots actuaren a un
nivell molt alt, però cal desta-
car la gran actuació d'en J.J
Ferriol que conduí els seus com-
panys a una merescuda victò-
ria.

SENIOR FEMENI

Una gran defensa en zona
va permetre molts de contratacs
que n'Alicia Pérez va conver-
tir en cistelles. Quan la situa-
ció no va permetre el contra-
tac es va jugar l'atac posicio-
nal amb molt de seny logrant
posicions molt favorables per
el tir exterior. A destacar la bona
actuació de na Catalina Morell
que després de la seva rein-
corporació, el J.Mariana Gas
S.A ha notat una gran millo-
fa.

INFANTIL FEMENI

J.Mariana 49 -
S.Maria 33

Una altra victòria, davant
un equip bastant vulgar. El
J.Mariana va encarrilar el
partit des del primer moment
per evitar possibles sorpre-
ses. Les diferències en el
marcador mai baixaren dels
12 punts. A destacar una
vegada més la bona actua-
ció de na Cristina Forteza
que demostra dia a dia el
seus progressos que la duran
a ser una excel.lent juga-
dora.

JUVENIL FEMENI

J.Mariana 42 -
Jovent 52

El Jovent s'endugué els dos
punts en un partit de gran emo-
ció. La primera part fou de clar
domini local arribant a tenir 14
punts de diferència. El resultat
al descans era favorable al
J.Mariana Borras S.A per
10 punts. Ala segona part, les
visitants sortiren molt motivades
i amb una defensa molt agresi-
va igualaren el marcador. En
els 3 darrers minuts van ser deter-
minants les exclusions i la lesió
de n'Antonia Frau, que va ser
determinant perquè el Jovent
s'endugués la victòria.

JUVENIL MASCULI "A"

J.Capó 67 -
J.Mariana 58

Una altre derrota que compli-
ca la classificació per la fase final
i obliga a guanyar el proper dis-
sabte al rival que el precedeix. La
primera part va ser molt anivella-
da si bé el J.Mariana Arisa
S.A va controlar el partit arribant
al descans amb una aventatge de
deu punts. A la segona part les
coses canviaren i es vengueren
abaix totes les esperances que
s'havien fet a la primera part.

Jugaren: Ah, Escales 8, Cas-
tanyer 73, Perelló 3, Grauches
14, Mariano, Iglesias 16, Labar-
ga, SOSO 4.

CADET MASCULI

J.Mariana 60 -
Pla De Na Tessa 42

Es va presenciar un bon par-
tit. La primera part va ser molt
anivellada i el J.Mariana Font
De's Teix sempre va anar per

davant en el marcador. Al des-
cans, 24 a 17. A la reanudació,
es va mantenir la mateixa tóni-
ca fins al minut 9, al qual un par-
cial de 10 a O va deixar sen-
tenciat el partit. A destacar l'actua-
ció d'en Damià Celia.

Anotaren: Bota 2, Moya 2,
Cobos 12, Celia 6, Cifre Gajic
73, Rullan 3, Vicente 4, Prau 3,
Morell 14, Raja 2.

JUVENIL MASCULI "B"

Llucmajor 82 -
J.Mariana 45

El resultat és bastant abultat
pel que va passar a la pista. Els
primers minuts varen ser molt igua-
lats fins que l'actuació arbitral
va acribillar a faltes personals
al J.Mariana Pizzeria Dome-
nico que va deixar que els
locals sentenciassin el partit. La
segona part va tenir poca histó-
ria. Tot estuvo vist per senténcia.

Jugaren: Arbona 1, Cas-
tanyer 2, Abdurahmanovic,
Gelabert 10, Serrano 6, Sam-
pol, Gil 2, Serra 6, Estaras 5,
Oliver, Rodenas 5.

SENIOR MASCULI

J.Mariana 60 -
Llucmajor 62 

Un equip que de 28 tirs Iliu-
res només en converteix 8, difí-
cilmentpotguanyar unpartitmolt
igualat i si a això hi afegim una
gran quantitat d'errades en situa-
cions totalment favorables queda
explicat el resultat final. Els dos
equips defensaren en zona tot el
partit i en cap moment les d iferén-
cies foren superiors a 10 punts.
El final va ser molt emocionant
degut al marcador ajustat.

Jugaren: Ramon 5, Main-
zer A. 2, Colom 5, Morell 9,
Rodelas 9, Rosselló 22, Oliver
5, Serra 3, Mainzer M. 2

J.Mariana 42 -	 Es Port 35 -
La Salle 32
	

J.Mariana 60

PETITS ANUNCIS

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

COMPRAM
MOBLES i qualsevol
altra cosa rústica o anti-
ga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de sa
Coma (Jeroni Bisbal).

Carrer del Vicari Pas-
tor, 8. Telf. 63.08.65 i
63.07.68.

GAS-OIL pera 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 opció de bar a

dins; aire acondicio-
nat. Centre Deià. Telf.
639305.

SE ALQUILA LOCAL
comercial en Puerto de
Sóller, c/Jaime
Torrensinf. 631596
noches.

SE VENDE ZODIAC
MKII 4.20M; motor 35
caballos y remolque
nuevo; 350000.

Telf.630042, maña-
nas.

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 tien-
da en el Puerto de
Sóller, primera línea.
Inf.telf.633134
633174.

VENC VESPA
75cm3 en bon estat,
2000km. Telf.630013.

SE VENDE HABITA-
CION de niños con
módulos y un armario.
Muy barato. Se rega-

la armario y mesa.
Telf.632051.

ALQUILARIA GARA-
JE pequeño y econó-
mico, llamara partir de
las 20'00horas. Telf.
634152.

SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL,
c/ Bauzá. Inf.lazo. Telf.
632321 ó633502.



L'oposició detecta contradiccions a les Normes de Personal

El Consistori aprova els
pressuposts municipals per al 93

Per realitzar programes d'atenció social 

La Creu Roja vol
captar voluntaris
majors de 60 anys

Redacció

Aquesta mateixa setmana,
l'assemblea local de la Creu
Roja ha iniciat a Sóller una
campanya dirigida a la cap-
tació de voluntaris jubilats. Es
tracia d'una campanya pro-
moguda a nivell nacional,
que intenta incorporar les per-
sones que ronden els 60 anys
als programes d'atenció
social.

El primer acte ha consistit
amb la presentació de la cam-
panya a l'associació de la
Tercera Edat, acompanya-
da de la projecció d'un video
al.lusiu al tema. Més enda-
vant es procedirà a explicar
la iniciativa casa per casa,
amb l'ajuda dels voluntaris que
ja s'hi han incorporat.

Experiència i energia
Amb aquesta campanya,

la Creu Roja pretén aprofitar
l'experiència i l'energia de
totes aquelles persones jubi-
ludes que encara estan en ple-
nes facultats, i incorporar-les
a la prestació de serveis
als més necessitats. D'aques-
ta manera s'intenta donar un
sentit a la vida de bona part
dels majors que es senten
actius i es consideren útils.

Exemples de les ajudes que
poden prestar poden ser fer
companyia algunes hores set-
manals a persones solitàries,
acompanyar persones majors
al mercat o a realitzar ges-
tions, cuidar infants malalts si
els pares treballen, servir el
menjar a discapacitats físics,
etc.

VENGA Y DEJESE LLEVAR
POR UNA SENSACION.

16	 Veu local
	

Veu de Sóller / 26 de febrer del 1993

Redacció

En el ple extrarodinari cele-
brat dimecres, el Consistori
aprovà els pressuposts munici-
pals per a l'any 93, amb el vot
en contra del PSM i del PSOE.

Francisco Rodríguez
defensà el pressupost afirmant
que s'havien elaborat de forma
realista, destacó que enguany
no pujarien els imposts i que inten-

Redacció

L'advocada menorquina
Caterina Barceló, que fins
fa dues setmanes exercí com a
assessora jurídica de la Cor-
poració en materia urbanística
ha aprovat les oposicions de
Secretari d'ajuntament de sego-

tonen disminuir les despeses
ordinàries, al mateix temps que
sol.licitava la col.laboració ciu-
tadana per incrementar la recap-
tació i actualitzar els padrons
de contribuents.

Rodríguez afirmó que un
dels objectius de l'equip de
govern era reduir les despeses
de personal.
Discordancia

Tant el PSM com el PSOE cen-

na categoria. Per tal motiu, ha
deixat de prestar serveis a
l'ajuntament de Sóller.

Caterina Barceló deixa una
molt bona impressió del seu pas
per l'ajuntament, per la seva
simpatia, professionalitat i rec-
titud dels informes que realit-
zava. Després d'un breu curset

traren la seva intervenció en les
contradiccions existents entre
les Normes de Personal, la
relació del personal de planti-
lla i l'oferta pública d'empleo
pera l'any 93. Els 9rups de l'opo-
sició introduiren varies esmenes
que milloraren la redacció de
les Normes, però no aconse-
guiren que la majoria retirós els
pressuposts per a un posterior
estudi, tal com pretenien.

de formació, Caterina s'incor-
porarà com a Secretória a un
municipi de Menorca, pos-
siblement al de Ferreries o al
de Ciutadella. Rebi des d'aquí
la nostra sincera enhorabona.
Rebutjat Pérez Ramos

Com a substitut de l'asses-
sora jurídica, el regidor Joa-
quim Alcover propasó la
persona del secretari de la Cor-
poració, Manuel Pérez
Ramos. Els membres de
l'equip de govern, en canvi,
refuaren la proposta i acor-
daren anomenar una a Itro
persona. Aquesta mateixa set-
mana, el tinent-batle d'Urba-
nisme Andreu Oliver s'ha
entrevistat amb l'advocada
Lourdes Mazorro, que
podria ser la nova assessora
jurídica municipal.

Caterina Barceló ha destacat
per la seva personalitat i per
la serietat del seu treball.
L'Ajuntament perd una bona
professional.

Ajuntament

Canvi d'assessor jurídic municipal

nno
vació
MODA

Ja tornam esser aquí;
estarem amb voltros un altre

pic a partir de dia 1 de març.

EL PROXIMO SABADO DIA 27, LES INVITAMOS PARA QUE PUEDAN
CONOCER LA SEDUCCION DEL SAFRANE Y OTROS MODELOS DE
NUESTRA MARCA, EN NUESTRAS INSTALACIONES DE C/. ISABEL II

HERMANOS PALOU FRAU, S.L.
AGENCIA RENAULT
TALLERES Y EM'OSICION:
C/. Isabel II, 68 - Teléf, y Fax: 63 07 01
07100 - SOLLER (Mallorca)

RENAULT

Carrer de sa Rosa, 7, Sóller




