
Tornen les malifetes i
els accidents

Redacció

Després d'algunes set-
manes de calma, la nit del
dissabte l'habitual grup de
malfctors dedicats a l'execu-
ció de gamberrades torna a
actuar. En aquesta ocasió les
malifetes consistiren en cubrir
de pintura blanca algunes
parts dels cotxes aparcats a
la zona de la Volta Piquera
i correr Isabel H i fer marques
a portes de garatges.

També el dimarts dematí es
trobaren cinc veh icles a mb rodes
foradades al carrer Isabel II.

Tres ferits en accident
Dues nines i una ancia-

no ferides lleus fou el balanç
d'un accident que tengue
lloc dilluns passat quan un
turista conduint un vehicle es
retgirei davant la visió del
tramvia al seu pas pel Monu-
ment i frena bruscament
empotrant-s'hi darrera un
segon vehicle.

Detingut per
falsificació

Guardia Civil i Policia
Local detengueren dilluns
l'individu L.P.C. acusat de
falsificació de plagues de
matrícules. L.P.C. fou posat
a disposició judicial i posat
en llibertat el mateix
dilluns.

Qualcú fa les necessitats
damunt l'acera

Redacció

Alguns veïnats de la zona
de l'Alqueria del Compte, han
fet arribar a la nostra redacció
la seva més enérgica protesta
i indignació perquè algú que
habita, per aquella zona es dedi-
ca a fer les seves necessi-
tats fisiològiques pel correr
deixant els excrements ala vista
de tots els que passen. Sempre
és fácil de veurer-ho, ¡a que
procura tapar-ho amb molt de
paper higiènic i no queda a la
vista, fins que les masques o
els cans van a ensumar-ho.

Sospitós
Habitualment, aquesta bru-

tor es fa dins la zona delimi-
tada per l'avinguda Juli
Ramis, correr de can Rul.lan
i correr de la Bolla i normal-
ment, és sempre de nit. Abans,
era sempre damunt la boca
de la clavaguera de la font
del correr de la Bolla fins que
els veïnats, indignats, tapa-
ren amb ciment l'enclet-
xa.

Els residents dels voltants,
han començat a fer gestions
amb l'Ajuntament per posar
una denúncia, tenint ¡a, un
sospitós. En pocs dies es durá
a terme la denúncia formal i
és d'esperar que els respon-
sables del benestar local hi
posaran una rápida solució.
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Pla d'Obres i Serveis

L'any 1993, Sóller Fornalutx no rebran
ni una pesseta del CIM per obres

Redacció

La setmana anterior, el Consell Insular
de Mallorca (CIM) aprovà el Pla

d'Obres i Serveis per als anys 1993 i
1994. A través d'aquest Pla, el CIM ha

adjudicat 2.300 milions de pessetes, que
seran distribdits entre els Ajuntaments de

perquè püguin realitzar distints
projectes d' infraestructura i de

sane¡ament.

Dels quasi 635 milions que el Consell
Insular invertirá a Mallorca durant 1993,
no destinará ni una sola pesseta a
Sóller ni a Fornalutx.  Deià, en canvi,
rebrà 24,8 milions i Escorca 7,5 milions

de pessetes.

En el conjunt dels dos anys 1993 i
1994, Sóller resulta clarament

desfavorida respecte a d'altres pobles
consemb!ants en població corn Andratx,

Felanitx, Pollença, o Sa Pobla, i rebrà
subvencions menors que pobles molt més

petits com Banyalbufar, Búger, Llubí o
Sant Joan.

(Vegeu planes interiors)

El Consell Insular no
ajudara a executar el

projecte d'embelliment de
la piala del Mercat.

Succeits
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Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

Diuen que tot va bé...
Es evident que un bon company meu publicava, el pas-

sat diumenge a un mitjà de comunicació local, que la Batles-
sa havia dit que el pacte polític funcionava de meravella i
que tot anava bé. Jo no sóc qui, per dir si va malament, el
que si puc dir, és que l'única cosa que sembla, és que va
bé, però ben a la ....

Per mostra tenim un botó. Qué es fa?, res de res.
Qué funciona?, res de res.
Qui cobra?, Tots.
Qui justifica el seu sou?, quasi ningú però, n'hi ha algun.

SEMBLA MENTIDA:
* Que la meya amiga Addaia es queixás fort perquè la

setmana passada Ii vaig escriure el seu nom malament.
* Que la fuita será terrible.
* La corbata d'en Sidito.
* La bona veu d'en Sidito.
* Que el que és, tal volta, l'home més ocupat de Sóller,

té temps d'anar a totes les processons acompanyat de la seva
família. Bon pare i millor devot.

* El costipat que duc aferrat.
* Que ma vida l'hem podeu llevar però no perdonar.
* Que no sé qui va dir aquesta frasse però, tenia més raó

que un sant.
* Que si feis bonda, un abre dia us parlaré dels accidents

de trànsit.
* Que, "me casó mi madre, me casó mi madre chiquita

y bonita ay, ay, ay...!".
* Que com podeu veure, m'he aixecat ben xalestó.

Ca Nostra
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PIZZAS PARA LLEVAR

Grill Restaurant

Sa sitúa
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, naces_ al telf 63 38 46 
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Activitats realitzades al Casal
de Cultura-Museu, durant 1992

A continuació els oferim un
resum de les diferents activitats
que el Casal de Cultura-Museu
de Sóller ha realitzat al llarg del
recentment acabat any 1992.
En general, es pot dir que hi ha
hagut una molt bona oferta, amb
unes activitats que han seguit en
la línea d'anys anteriors. Aques-
tes són:

Els actes s'inicien el mes de
gener, i en concret dia 17, amb
la tradicinal festa de St. Anta-
ni, patró del Casal.

L'endemà, dia 18, s'ofereix
una recepció a la Colònia Estran-
gera resident a Sóller. També
es compta amb la presència
d'una representaió del Consis-
tori Municipal, dels partits polí-
tics, artistes de Sóller, corres-
ponsals de premsa, afiliats i sim-
patitzants del Casal. S'assoleix
un gran èxit.

Dia 29 de gener els alumnes
de sext d'EGB del col.legi de
La Caritat visiten el Casal, acom-
panyats d'alguns professors.

Dins el mes d'abril s'ofereix

una exposició de labors de bro-
dats mallorquins i ganxet crea-
des per autores solleriques o resi-
dents a la Vall.

Dies 1 i 2 de maig, el Vice-
president del Casal, el conegut
científic Miguel Ballester
Cruelles, dirigeix un seminari
que tratá sobre el "Canvi Climá-
tic a escala mundial". Comptà
amb nombrossa existència de
públic que escoltà amb atenció
les explicacions de l'il.lustre con-
ferenciant. Del seu contingut la
premsa local en donó compte.

Coincidintamb les Fires i Fes-
tes de Maig, es celebró la tra-
dicional exposició de Plantes
i Flors, que fou molt visitada
per admirar la qualitat i belles-
sa de les plantes.

Dins el mes de juliol l'artista
sollerica Francine Navarro
exposei les seves obres pictóri-
ques a l'oh.

La primera quinzena d'agost
s'oferix una Mostra de Cerámi-
ca de Santanyíde l'artista Ramon

Gaya.

Per les festes patronals de
St.Bartomeu, l'artista Pau For-
nés presenta la seva col.lecció
d'Olis.

El 23 d'agost es celebré un
concert d'estiu al Convent dels
Sagrats Cors, per poder utilit-
zar el piano de concerts allí ubi-
cat:

Margalida Arbona al
piano i Miguel Ballester
Cruelles al violoncel oferei-
xen obres de Richard Strauss,
Franz Schubert, Felix Mend-
helsson, Frederic Chopin i Fede-
ric Monpou.

Dins el programa musical pre-
vist per l'any, hi havia més con-
certs però la manca de finan-
ciació no feu possible la seva
celebració.

En el transcurs del mes de
setembre la pintora sollerica
Maria Lluïsa Magraner
exposà les seves creacions pictò-
riques.

Casal de Cultura

Mallorca • Tel. 63-04-47



Als pares/mares dels
Pioners/CaraveLles

Benvolguts i estimats pares:

redactam aquesta nota per fer-vos
arribar d'una manera més còmode que
l'habitual, (de tots és sabut, que repre-
senta un esforç considerable, assistir a
les dues reunions que es fan al  llarg de
tot el curs), les petites modificacions que
ha sofert el programa de curs dels vos-
tres fills, després dels darrers acontei-
xements, i sobretot, basant-nos en l'expe-
riència d'aquests darrers anys.

Així doncs, ja que segons vosaltres,
els Pioners (al.lots/es de 15 a 17 anys),
no som capaços de realitzar les activi-
tats que els Rángers (1 1 a 14), superen
sense cap dificultat, (despertar-se un dema-
tí en la tenda nevada, o anar de sorti-
da quan la temperatura mínima a dins
un vivac és de 5 graus positius, -el que
equival a 30 graus a dins un sac de dor-
mir corrent-), activitats que fins i tot, els
mateixos Pioners ja han superat en la
seva etapa a Róngers, creim que el pro-
grama més adequat a realitzar d'ara
fins a finals de curs, és el següent:

Durant el mes de Març ens dedica-
rem a aprendre dances i cançons, i
escoltar rondalles amb els Ferrerets (6
a 8 anys), i amb els Llobatons (8 a 11
anys).

El Camp de Pasqua consistirá en una
passada de diapositives de cam-
paments passats, per veure que bé
ens ho passavem. La passada la farem
a ca Na Marga, ja que a més d'un bon
sistema de calefacció disposen d'unes
butaques molt còmodes.

També prepararem el Camp SantJordi,
a celebrar el 24 125 d'Abril. De moment
ens manquen dues rulots per passar
el vespre a la Torrentera.

Pel mes de Maig hi ha una traba-
da de Pioners, però no hi participa-

rem perqué han d'acampar amb ten-
des. Cal recordar que la setmana del
Firó sempre plou una mica.

-A finals de Maig i començament de
Juny, creim que tendrem els al.lots pre-
parats per fer qualque joc al pati; (coni-
llons a l'aire, "un, dos, tres, patito
inglés", etc.

-A finals de juny, a part de fer tre-
balls manuals amb cartolines i cola de
paper, mirarem de fer l'activitat més
arriscada del curs: veure un video
d'escalada, però amb ulleres pro-
tectores per les radiacions que emet la
televisió.

Pel juliol farem el Camp d'estiu, que
consistirá en dormir tres dies al local,
i davallar amb tramvia al Port. Si fan
banda, el darrer dia els deixarem ban-
yar-se fins als genolls. Segons com hagi
anat el Camp d'Estiu participarem a
la Mostra posant i Ilevant cadires, però
això ja ho veurem.

Així mateix, vos feim a sebre que des
del dissabte passat les reunions són de
tres a cinc en punt de l'horabaixa, per-
qué podeu acompanyar i recollir els vos-
tres infants a la porta del pati dels Jar-
dins.

Ja per acabar, també vos demanam,
que els dematins que faci molt de fred,
acompanyeu els infants a l'Institut en cotxe,
ja que l'efecte de la velocitat de les motos
triplica la sensació de fred, i es podrien
refredar.

Aprofitam l'avinentessa per fer-vos arri-
bar la més calurosa salutació.

Marga, Cristina i Xisco.

Caps d'unitat dels P/C de
l'A.E.Capitá Angelats.

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

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

Marzo 15% de descompte
en MIMBRE - BAMBU - JUNCO

RATTAN - MEDULA
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Glosa Veu del lector      

Coman dera
a voler
Toni Coll, en Falet

Tan Baties com regidors
heu comandat o comandau
¡a teniu un bon sarau
lo dels nínxols és escarós.

No basta tenir comandera
han de sebre comandar
pareix que voleu deshonrar
es poble i sa bandera.

A.G.

A un poble de l'interior de l'illa,
la professora de religió digué als
alumnes d'un curs de primera
etapa que dibuixassin una casa
gran que hi havia a la plaça i a
la que el diumenge hi anava malta
gent; la majoria dels al.lots dibuixà
l'església parroquial, però n'hi
va haver un que pinte, el bar de
la plaça, que casualment, també
és un edifici gran d'on entra i surt
tanta gent o més que de l'esglé-
sia.

Vaig sebre que l'alumne en qües-
tió no va ser qualificat massa alt,
de totes maneres encara que
l'al.lot no encertds el gust de la
seva senyoreta, pens que també
tenia raó.

Es cert que el temple és un edi-
fici gran que está ubicat a la plaça,
però ha passat l'època de cris-
tiandat en que els diumenges la
gent acudia de forma massiva a
la missa; avui, els feels no són tan
nombrosos i passen més desa-

No trobau que fa pardal
que tot un Ajuntament
si tengués coneixement
faria una obra il.legal.

No cauria malament
fer-vos mirar sa carabassa
menys voltes per sa plaça
i obrar correctament.

percebuts, encara que les comu-
nitats parroquials s'han anat con-
solidant.

L'església com a tal, no está
tant al correr, ni té tanta influèn-
cia i poder com abans, ni tam-
poc és tan popular... per això,
el punt de referència no el podem
cercar en la quantitat de perso-
nes que entren o surten del tem-
ple; avui aquests queden més de
mig buids, no obstant hi ha feels
militants ben compromesos que
es fan present dins les estructures
del món com el llevat dins la pas-
torada.

D'aquí endavant haurem de cer-
car els signes de la identitat de
l'església en les petites comunitats,
en els grups dedicats a la margi-
nació, en els que es comprome-
ten amb els més pobres... aquests
signes, mai no es podran confondre
amb els que fins ara eren vàlids i
l'entrar o sortir malta o poca gent
d'una casa gran, passarà a un
lloc secundari que quedará al nivell
del bar del cap de cantó.

Veu d'església

Signes
d'identitat

Z Edy.
741' 

DOMENICO
TRATTORIA

PIZZAS Y CUINA IMAGINATIVA
* OBERT TOTS ELS DIES

RESERVES 63.31.55
PIZZES PER ENDUR-SE'N

	
PORT DE SOLLER



Ahir vaig trobar la meya
veffiada Margarida:

"Te n'he de contar una de
grosso" - me digué.

"Conta, canta!".
"Idó fa més d'un mes jo era

a les Cases de la Vila per pagar
els arbitris i , mentre feia coa,
vaig sentir molts de crits i
paraules gruixades. Me vaig
girar cap allá on sentia l'alda-
rull i vaig veure un regidor,
tinent-batle per méssenyes, que
fotia un bon paquet a una fun-

cionária. Cridant com un deses-
perat, arribé, a perdre les for-
mes i la reprengué en públic
flastomant contra Déu
davant tota la gent que feia
coa".

"I ara qué me dius?"
"Sí, fil/eta meya. Tothom va

quedar de pedra. Ningú no
va saber qué havia de fer i tots
s'empegueiren per ell. El més
fotut de tot és que, segons diuen,
la funcionària tenia raó..."

"I encara que no/a fengués!

La dignitat de les persones está
per damunt tot! Te'n recordes
quan aquest senyor, men tres
era responsable de Cultura, va
ser condemnat pels tribunals
per haver insultat i amenacat
en públic un ciutadá? I jo que
em pensava que hauria après
la 111.01".

"Idó ja veus que no va ser-
vir per a res!".

"Això és indigne d'un regi-
dor! No entenc com és possi-
ble que la batlessa vulgui
col. laborar amb individus com
aquest...

Elisenda de Brusca

Prepotència

Anem de befa!
Túnel, un mai no acabas

L'incendi al domicili
de Joan Castanyer

Volem donar el nostre més
sincer agraïment a totes aque-
Iles persones que ens dona-
ren la seva ajuda i col.labo-
ració en el incendi que es pro-
duí dissabte a ca nostra.

També volem donar les grà-
cies als veïns, policia muni-

cipal i bombers. Tots ells, tin-
gueren una intervenció rápi-
da i eficaç, gràcies a la qual
es pogué controlar ràpidament
el foc.

Molt agraïts.

Joan Castanyer Maiol.

Nota d'agraïment

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
(Juno, 7— Teléfono ó301 32

SontJoume, 7— Teléfono 63 12 86
FABRICA: Illeto, 48- Con Tobolet - Tel. 63 06 51
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El recaptador
municipal

El PSM, en el darrer Ple,
va formular una pregunta a
la mojarla municipal en el sen-
tit de saber en quin punt es
troben les negociacions amb
l'antic recaptador, Sr. Fulla-
na.

Se'ns informa que la majo-
ria ha fet una oferta econó-
mica al Sr. Fullana i que se
l'està estudiant. Tots sabem que
la sentencia fou en part des-
favorable de cara a l'Ajunta-
ment i que, per tant, quan es
vota per unanimitat rescindir-
li el contracte, tots els partits
polítics sabíem que hi hauria
una sentencia en contra de
l'Ajuntament.

Qué hauria de fer
l'Ajuntament?

Ara bé, el PSM creu que
ha de fer les següents pun-
tualitzacions pel que fa a
aquest assumpte.

1.- En el cas que se l'hagi
d'indemnitzar, a la llarga sor-
tira més barat que haver
d'aguantar-lo amb el percen-
tatge que cobrava anualment
i que era dels voltants de
16.000.000 de ptes.

2.- Ei servei de recaptació,
ara que ha passat en mans
una altra vegada de l'Ajun-
tament, ha millorat en quali-
tat i atenció al públic i no ha
suposat una disminució
d'ingressos en la recaptació
voluntaria.

Vist aquests punts, el que
ara ha de fer la majoria muni-
cipal és negociar amb el Sr.
Fullana sobre quina quantitat
ha de percebre com a indem-
nització i, per damunt de tot,
no tornar-lo admetre com a
recaptador de l'Ajuntament.

A l'hora de negociar pen-
sam que s'haurien de tenir en
compte les suggeréncies
següents:

1 .- La sentencia reconeix
que el Sr. Fullana no podia
realitzar la recaptació exe-
cutiva. Per tant, pensam que
hauria de tornar tots els diners
que va guanyar amb aques-
ta recaptació.

2.- El que realment ha dei-
xat d'ingressar el Sr. Fullana
és el benefici que en treu de
l'explotació d'aquest servei.
Per tant, la indemnització
aniria en funció de la
seva declaració a Hisen-
da i mai dels ingressos bruts
com a recaptador.

No s'ha de pagar el
que ell vulgui

Per tant, pensam que les
xifres que han aparegut a la
premsa local són altament
exagerades i no s'acosten al
que realment hauria de tenir
en compte l'Ajuntament. No
sabem d'on ha sortit aques-
ta informació, pera sembla
que és un mecanisme utilit-
zat per algú per forçar una
indemnització a l'alça o bé
una readmissió del Sr. Fulla-
na.

Com a conclusió a tot el
que hem exposat abans, el
PSM considera que no s'ha
de readmetre en cap cas
el Sr. Fullana i que a l'hora
de negociar la indemnització
l'Ajuntament té arguments sufi-
cients perquè aquesta no
s'acosti ni de molt a les quan-
titats que esmenten els set-
manaris locals.

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87

OPOSICIONES
C.A.S.B.,

Ayuntamientos,
Justicia, Correos.

Preparaciones
Telf. 63 37 21

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS



Església

Avui acaba la setmana
d'espiritualitat a l'Hospital

Amb el parlament, avui
a les 21'30 h., de Joan
Bestard, Vicari General
de la Diòcesi de Mallorca,
es donará per acabada la
setmana d'espiritualitat que
durant els últims quatre dies
ha reunit a l'Església de

El tema central d'aquestes jor-
nades ha estat el de la fe.

El Vicari Episcopal Barto-
meu Suau parlava al principi
d'aquesta setmana que s'ha de
cercar Déu per mitjà del camí
obert perJesús i de la seva expe-
riencia com a cercadordeia que

Déu cerca també l'home, és
amic de la vida, és humil,
és amor. Aquest amor s'ha de
fer visible mitjançant una festa,
una celebració que particular-
ment es concreta en la pregà-
ria i comunitàriament en els
sagraments. Una manifestació
sense l'altra no responen a una
fe cristiana.

G.M. 	l'Hospital un nombrós grup
de fidels.

Estat en qué queda l'habitació on s'origina l'incendi just després de la intervenció dels bombers i la policia.

Succe»

El foc destrueix els porxos d'una vivenda

Quatre dies sense
aigua als Estiradors

Redacció

La setmana passada,
alguns sectors de la barriada
dels Estiradors, varen estar
quatre dies sense aigua pota-
ble degut a una aveno de la
que ningú no en sabia o no
en volia saber res.

Els veïns afectats, a instàn-
cies dels obrers que duien a
terme les obres de canalitza-
ció de la nova xarxa d'aigua,
es posaren en contacte en
vàries ocasions, amb la poli-
cia local que els deia que
el tall en el subministrament,
era degut a la rompuda d'una
canonada, però ningú no
sabia exactament a on.

I així estaren fins al dijous
capvespre, quan els veïnats
més llançats, decidiren anar

a demanar explicacions a la
batlessa, un cop aconsse-
guiren parlar amb ella per telé-
fon , els va dir que no en sabi-
ra res de res, però que ja
s'assebentaria; així hodegué
fer, perqué al cap de dues
hores ja hi havia aigua a les
cases.

Amb tot, els afectats mani-
festaren que aquestes situa-
cions absurdes no s'haurien
de produir, i al temps que
agraïren la gestió de la baties-
sa, criticaren durament al res-
ponsable polític de Vareo de
béns i serveis, l'independent
Amador Castanyer, del qual
deien irònicament:

"no Ii bastava deixar-nos
la plaça a mitges, que ara
també ens vol deixar sense
aigua".
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La Policia Local replega
d'enterra una al.lota gata

Redacció

Dilluns d'aquesta mateixa setmana, un ciutadà requerí la presèn-
cia de la Policia Local als voltants de l'edifici OLSUNA, al carrer
de Romaguera, informant-los que des de feia uns moments hi havia
una al.lota allargada al mig de dos cotxes aparcats.

Segons els veïnats, la Policia Local es presentó al lloc i proce-
dí a intervenir adonant-se que la persona que estava allargada
enterra, era una al.lota de trets orientals amb una edat d'entre
els 25 i 30 anys i una greu intoxicació etílica.

Procediren a aixecar-la, moment en el qual va tornar en si, tot
i que no sabia ni qui era, ni el seu nom. Al cap d'uns instants va
recuperar la memòria i volgué anar a Deiá amb un taxi.

El problema no fou més greu que una bona gat 	 per passar
un trist dilluns després d'un feliç cap de setmana.

G.M.

A primera hora del dissabte dematí es produí
un seriós incendi a la planta superior d'una viven-
da de la zona de la Villalonga, possiblement pro-
ducte del deteriorament de la xemaneia que  deixà
sortir un guspira a l'exterior.

La rápida intervenció de la Policia Local amb
extintors i la posterior arribada de membres del cos
de bombers de Sóller i d'Inca evitaren una destrucció
total de la casa. Aiximateix cal destacar la crema
de la majoria dels objectes que es trobaven en aque-
lla habitació i d'una part de la canyissada i del
bigam superior.

FESTA DIA DEL LLIBRE 
Se convoca un concurs de narrativa curta, en català o en castellà amb motiu del Dia

del Llibre i d'acord amb les normes següents:
1.- S'estableixen tres categories:

1 1 .- D'1 1 a 14 anys.

21 .- De 15 a 17 anys.
31 .- A partir de 18 anys.

2.- Els treballs no poden passar de sis folis mecanografiats i escrits a doble espai.
3.- El tema és Iliure.
4.- El Termini de presentació dels originals acaba dia 15 d'abril d'enguany.
5.- Es poden presentar els treballs a les oficines d'Informació i Turisme que té

l'Ajuntament a Sóller. Juntament amb l'escrit s'ha de presentar el nom, adreça i número
de telèfon.

6.- Hi haurà tres premis per cada categoria. Els premis consistiran en un lot de

El Jurat decisor estará constituit per la Comissió d'Educació i Cultura de
l'Ajuntament, la qual podrá sol.licitar amb aquest fi l'assessorament de les persones que
consideri pertinents. El veredicte será anunciat en el transcurs d'un acte públic que es
comunicará pròximament.

Sóller, 9 de Març de 1.993.

REGIDORIA DE CULTURA

AJUNTAMENT
INFORMA 

Dissabte 6-3-93 pel matí, a la
carretera de Desviament, una gossa
pointer (de caça) blanca amb taques
canyella, va esser atropellada per un
vehicle, essent recollida i traslladada a
una clínica veterinària d'aquesta ciutat
pel mateix propietari del cotxe.

Actualment aquesta gossa está baix
la protecció dels serveis d'aquest
Ajuntament, esperant esser recollida
pel seu amo, que es pot posar en
contacte amb el veterinari Sr. Simarro o
amb l'Ajuntament.



L'expedient de les tombes esta aturat. L'equip de govern no sembla

disposat a solucionar el tema.

El Camí de
ses Argiles,
impracticable

Redacció

El camí de ses Argiles fa molt
temps que esté en males condicions,

però les darreres pluges han agreutat
la situació fins al punt que la circula-
ció per aquella zona, tant en vehicle
com a peu, és pràcticament impossi-

ble.

Consell Insular

lnsistint en aquest tema, l'ex-
batle Joan Arbona ha manifes-
tat a Veu de Sóller les seves crítiques
a les promeses realitzades pel tinent-
batle Bartomeu Darder, qui asse-
gura que l'asfaltat d'aquell camí
començaria a principis del passat mes
de novembre.

"Han passatquatre mesos i no s'ha
fet res. No entenc per qué el senyor
Darder se volgué comprometre en
aquestes obres, per qué ell sap per-
fectament que l'execució no correspon

a l'Ajuntament sinó al Consell Insular
de Mallorca".

"Es lamentable —afegí— que es vul-
gui asfaltar aquest comí sense preveure
un projecte de sane jament complet.
En haver asfaltat hauran de tornar aixe-

car el trespol per posar-hi el clava-

gueram i l'aigua potable".

Pel seu compte

Segons Joan Arbona, "això és una
evidència més de que, en el govern
de la batlessa, els pocs regidors que
fan feina van cada un pel seu comp-
te, sense coordinació entre ells i sense
esperit d'equip".

Infraestructures

A l'expedient no hi figura cap informe de Secretaria

L'Ajuntament no ha concedit al contractista
el final d'obra de les 57 tombes

EL NIÑO
ALERGICO

Coloquio con exposición de vídeo diri-
gido por la Dra. Juana María Román
(Jefe de servicio de pediatría del hos-
pital Son Dureta), sobre las diferen-
tes causas y motivaciones de los pro-
blemas respiratorios, así como su tra-
tamiento, seguimiento y prevención.

Día 18 de marzo a las 2030 h.
en el local de LA CAIXA

Organizado por
LA CAIXA y el CENTRO ALA D'OR 
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En un reportatge
publicat dues

setmanes enrere,
informavem als

lectors que les 57
noves tombes

construïdes per
l'Ajuntament els

anys 1987-1992
eren il.legals,

perquè no
s'adaptaven a la

normativa del
Reglament de

Policia Sanitaria
Mortuòria. De

Ilavors ençà, Veu
de Sóller ha

aconseguit més
informació sobre el
tema, que oferim a

continuació.

Redacció

Si en aquell reportatge apuntàvem

que el secretan Manuel Pérez Ramos
no advertí al Consistori que havia de
sol.licitar permís a la Conselleria de Sani-
tat per realitzar aquell prolecte, ara estam
en condicions d'afirmar que a l'expe-
dient en qüestió no hi ha ni un sol infor-
me de Secretaria que valori ¡urídicament
el pro¡ecte o que indiqui el procediment
administratiu a seguir per a la seva exe-
cució.

Sense final d'obra

D'altra banda, el contractista de les
obres, Joan Marroig, confirmó poc
abans de sortir el reportatge que

l'Ajuntament no havia autoritzat
el traspàs dels títols de propietat de
les seves tombes a nom dels nous com-
pradors.

Marroig assegurà també 9ue enca-
ra no tenia la certificacio muni-
cipal de final d'obra de les tom-
bes que ha construït: "Les obres —ens
digué— s'adapten centímetre a centí-
metre al projecte deis arquitectes. En
tot cas, el que pot estar malament és
el projecte, peró no les obres. No entenc
per qué l'A juntament no em vol donar
el final d'obra".

Aquesta deixadesa municipal
causa perjudicis econòmics al contrac-
tista: "Vaig haver de fer un préstec per
poder depositar la fiança que exigia el
plec de condicions de la subhasta. Com

que l'Ajuntament no m'ha donat el final
d'obra, tampoc no m'ha tornat la fiança,
i per aixà cada mes seguesc pagant
interessos al banc".

Expedient aturat

En aquests moments, l'expedient es

troba en punt mort.
El darrer document que s'hi ha  inclòs

és una certificació del mes de setem-
bre passat, segons la qual la Comissió
de Govern acorde' "continuar l'expe-
dient", però de Ilavors ericà el tema
está aturat. L'actual equip de govern
sembla decidit a deixar les coses tal
com estan i passar el problema al Con-
sistori que surti de les eleccions de l'any
95.

COOPERATIVA AGRICOLA
"SAN BARTOLOME"

Es convoca a tots els socis d'aquesta Cooperativa a l'Assemblea
General Extraordinaria que tendrá lloc el próxim dia 26 de març a les 19
hores en primera convocatòria i a les 19,30 hores en segona, als locals
que posseeix aquesta entitat a la carretera de Fornalutx número 8, amb
el següent Ordre del dia:

1.- Lectura de l'acta de l'assemblea anterior.
2.- Exposició del nou pla de reestructuració de fruites i hortalisses a

Mercapalma.
3.- Nomenament de tres socis per certificar l'acta de la present

assemblea.
4.- Precs i preguntes.

Sóller, 10 de març del 1993.
El President,
Joan Vives Colom.



Els Verds, Convergència Balear, el GOB i ve'ins de Deja han manifestat la seva oposició al
projecte perquè creuen que va contra el paisatge i els interessos turístics.

El comandant Planells passa a
la reserva i deixa el Puig Major

J.C.

El popular Comandant de
l'armada d'aviació, destinat al
Puig Major, Antoni Planells,
va deixar, a partir dels passat
dia 3 de marc, el servei en

El
comandant
Antoni
Planells i
els seus
companys
s'acomiad
aren amb
un sopar.

actiu per passar a la reserva
després d'haver complit 37
anys de servei.

Antoni Planells ha passat
la majar part de la seva vida
professional al Puig Majar, ja
que vengué per primera vega-

da a aquest Escuadró l'any
1962, per estar-hi fins a l'any
1976 que va anar destinat a
Canàries fins a l'any 1983 que
torna a Sóller fins al present
mes de marc. Un total de 24
anys, han fet que Toni Planells
i la seva família es familiarit-
zassin amb la nostra ciutat i
amb les seves persones.

Per cel.lebrar l'esdeveni-
ment, el mateix dia de la jubi-
lació va tenir lloc un acte
d'acomiadament cas-
trense que es va realitzar al
mateix Puig Major. Posterior-
ment i com a acte popular, els
seus amics i companys de tre-
ball, es varen reunir el passat
divendres per poder sopar
amb ell i gaudir d'una inobli-
dable vetl.lada.

Vagi doncs, per ell i la seva
família, la nostra enhorabo-
na.

Tradicions

El port
celebra
la festa
de Jesús
Natzarè

T.O.

Com ja és tradicional,
el primer divendres de
marc es celebra a l'esglé-
sia de Sant Ramon
de Penyafort, la festa
en honor a Jesús Nat-
zarè.

Durant tata la jornada,
l'església del Port va
romandre oberta i varen
ser molts els feligresas
que anaren a visitar la
imatge. Malta gent apro-
fità les bones condicions
climatològiques per dava-
llar a peu i pujar amb tram-
via.

A les 1 6 hores del cap-
vespre, mossèn Llorenç
Lladó va oficiar una missa
iuntamentamb altres cape-
Ilans de la Vall, per a la
Tercera Edat. l'església
estava plena de gom a
gom.

Més habas

A les 19 hores
començà un Via Crucis,
acte seguit s'oficia una
altre missa concelebrada
pel mateix mossèn Juan
Sinnonet i altres capellans
de Sóller i Fornalutx. En
el transcurs de la missa
es varen beneir els
hàbits nous de la Con-
fraria de Sant Pere del
Port. En acabar la missa
es procedí a treure la
imatge del Natzaréacom-
panyada per la confraria
sense capirots i molts de
creients. Després de recó-
rrer els principals carrers
del Port fins a Santa Cata-
lina, la processó deno-
minada del Silenci con-
clogué damunt les 22
hores.

En resum, podem dir
que va ser un èxit de par-
ticipació i des d'aquestes
linees volem donar l'enho-
rabona a l'organització i
desitjar que aquesta tra-
dició tan bona no es perdi,
i prengui forca en els pro-
pers anys.
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Mentre augmenta l'oposició política al projecte

Set empreses s'interessen per les obres
de reforma de la carretera Sóller-Deiá

Redacció

Un total de set empreses s'han presentat
per optar al concurs per a les obres d'acon-
dicionament de la carretera de Sóller a Dei&
que compta amb un pressupost de 519 milions
de pessetes. Segons el consellerJeroni Sáiz,
algunes d'aquestes empreses han presentat
alternatives puntuals al projecte elaborat per
la Conselleria.

Concursants

Les empreses que s'han presentat al con-
curs són Dragados y Construcciones, Entre-
canales y Tavora, Ferrovial y Obras, Pavi-
mentaciones MAN y Huarte. A més d'aques-
tes, s'hi han presentat tres unions temporals
de treball: una formada per Balear de Ser-
vicios y Obras, Ferpi i Transporte y Obras,
una segona constituida per Cubiertas y Anto-
nio Seguí, i una tercera per Fomento de
Construcciones y Contratas, Construcciones
Cañellas-Bosch i MAB Asfaltos.

La polémica

Al mateix temps que avancen les ges-
tions oficials, augmenten les veus que
s'oposen al projecte elaborat per la Con-
selleria.

Convergència Balear ha emes un
comunicat en el que critica frontalment
el projecte perqué considera que l'impac-
te ambiental i paisatgístic será exage-
rat.

El GOB i molts veïns de Deià afirmen
que el nou projecte només respecte el traçat
antic en un 30% i, en conseqüència, s'hau-
ria de tramitar com una obra nova i no com
un amillorament de la carretera actual. Ente-
nen també que la construcció de tres via-
ductes és exagerada i suposa convertir una

pintoresca i típica carretera de muntanya
en una via rápida.

Els Verds, per la seva banda, afir-
men que no és cert que sigui una carre-
tera insegura, perquè no s'hi ha produït
cap accident greu des de fa 12 anys, al
contrari d'altres carreteres considerades
més segures. Els Verds opinen també que
si la carretera avui es troba en males con-
dicions és perqué el Govern Balear ni hi
ha invertit ni un cèntim durant els darrers
set anys. Finalment, opinen que el nou
traçat atempta contra el turisme de qua-
litat, que demana paisatge i ecologia

enlloc de vies de comunicació rápida.

Voluntat política

La batlessa de Sóller Isabel Alcover man-
tén que existeix un compromís amb la Conse-
lleria d'Obres Públiques, per tal que l'acondi-
cionament es faci amb el menor impacte pai-
satgístic possible. No obstant això, Alcover
reconeix que no existeix cap document escrit
al respecte, sinó "la voluntat de que es facin
modificacions puntuals a mesura que avancin
les obres, per la qual cosa s'ha creat una com is-
sió de seguiment i control del projecte".

Fornalutx té 13
habitants més
que l'any 1992

En el transcurs del pie ordi-
nari del mes de marc, el con-
sistori de Fornalutx aprovà el
Padró d'Habitants per a l'any
1993. Segons aquest padró, a
31 de desembre de 1992 la vila
tenia 13 habitants més que la
mateixa data de l'any anterior.

Entre els mesos de gener i
desembre de 1992 es produi-
ren 29 altes i 16 baixes. D'entre
les altes s'hi comptabilitzen vint-
i-tres homes i sis dones; mentre
que a les baixes s'iguala a vuit
el número d'homes i de dones.

Tendència alcista

Segons aquestes dades, la
població de Fornalutx es sitúa
en 587 habitants, i l'evolució
de la població mantén la tenden-
cia lentament alcista dels darrers
anys.



En motiu de celebrar-
se el 125 aniversari de

la mort del gran glosador
Pau Noguera (a) Sarol,

la Revista Esclat i el Grup
Novetat organitzaren un

homenatge on hi
intervingueren glosadors

locals i forans i on la
paraula, la paraula feto

art popular, fou el centre
de l'acte.

Ei	 omplí lo solo
d'actes i 'avantsaia de

Can Dulce i, atenta a les
gloses de tematica

diversa que alió
s'escoltaren, pega una

bona panxada de riure
possiblement, aprengué

alguna glosa nova del
mestre Cero) que, a
partir d'ara, podrà

recitar de memòria.

Glosadors sollerics i forans reten
homenatge al millor de tots: Pau Sarol

G.M.

L'acte d'homenatge a la
figura del glosador solleric Pau
Noguera (a) Cerol organitzat
per la Revista Esclat i el Grup
Novetat s'inició amb un par-
lament de l'historiador Pió-
cid Pérez.

Pérez tractà de resumir les
característiques que reuneix la
glosa i en destacó els seus
aspectes popular (és assumi-
da per un poble que les sap
i les recita habitualment), autén-
tica (es basa en uns fets reals
o aparentment reals), viva (és
viscuda i coneguda) i funcio-
nal (té una funcionalitat próc-

tica determinada a part de
l'estética, com pot ser la polí-
tica o l'amorosa).

Biel Vila

El glosador solleric Biel
Vila inició després un recitat
d'obres pròpies, de Pau Cerol
i també del recentment desa-
paregut Tófol Ribera.

Rafel Bordoy

El finalista del premi Pau
Sa rol 1992 Rafel Bordoy
intervingué en segon lloc i
recitó algunes gloses oró-
pies dedicades a Sóller, a la

seva història i als seus glo-
sadors.

Vicent Terrassa

Pere Gil, Vicent Terrassa,
destacó en la seva interven-
ció l'existència de gloses iné-
dites de Pau Sarol que, pel seu
carócter irreverent o erótic, no
foren recollides ni pel Pare
Ginard ni per l'historiador
Rullan i Mir en el seu recull
publicat l'any 1900 sobre Lite-
ratura Popular.

Pere Bru

Pere Bru fou el guanyador

l'any passat del premi de
glosa Pau Sarol i, en la línia
de Terrassa, llegí dues gloses
descobertes a Valldemossa i
atribuides a Pau Cerol que
s'haurien conservat per via oral
durant més d'un centenar
d'anys.

Grup Corriola

Com a final de l'acte el
grup teatral Corriola esceni-
fica una biografia en onze qua-
dres del glosador feta per Gui-
Ilem Colom i estrenada l'any
1971 en motiu d'acomplir-se
el 190 aniversari del seu nai-
xement.

L'historiador Plácid Pérez Mestre Biel Vila recordé, el Rafel Bordoy llegí gloses Pere Bru ha recollit gloses a

destacó el carácter popular glosador Tófol Pons i codolades de caire Valldemossa, atribuïdes a

de la glosa. "Ribera". històric. Pau Sarol.

L'acte organitzat pel Grup Novetat i la revista Esclat reuní gran quantitat de públic.

1
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"La dona i el
seu present" 

Nuredduna
Aires

Sol lerics
participen
a les !

Jornades
de la Dona

Durant el cap de setmana
passat es celebró al recinte
Ferial d'IFEBAL les I Jorna-
des de la Dona, organit-
zades per la Comissió Inter-
departamental de la Dona, del
Govern Balear.

Les Jornades s'han perllon-
gat durant cinc dies i han con-
sistit en un cicle de conferèn-
cies acompanyat de debats als
voltants de quatre temes con-
crets: la familia, la cultura, el
treball i l'acció social, sempre
centrades en la dona.

Exposició i Mostra

Com a complement a les
Jornades, s'ha celebrat una
exposició artesanal que ha
estat visitada per més de
6.000 persones. En aquesta
mostra s'hi han muntat 51 case-
tes, una de les quals ha estat
elaborada per la delegació
local de l'associació de mes-
tresses de casa "Nureddu-
na".

Les representants solleri-
ques hi han exposat una parts
dels treballs d'artesania rea-
litzats durant el curs: planga-
nes de pa d'or, cobertors i
vanoves de creueta i punt
mallorquí, relleus tridimen-
sionals, quadres a l'oli, case-
tes de fusta i treballs amb flors
seques.

Tumbé hi participó l'agru-
pació Aires Sollerics amb una
exitosa desfilada d'indu-
mentória dels segles XVIII i XIX
el dissabte, després de la qual
s'organitzà un interessant ndió -

leg als voltants de la vestimenta
i dels teixits.

Veu de Sóller
PUNTS DE VENDA

Sóller: Estanc de Plaça. Can Godo. Can Pere. Can Calatayud. Calabruix.
Co'n Miguel Llauner. Botiga Sa Creu. Botiga Ca na Marqués.

L'Horta: Comestibles Vidal. Port: Quiosc Lorent. Papeleria Chachi. Dos
Amores. Fornalutx: Can Corona. Deià: Es Forn. Palma: Quiosc del Born.

Estanc Plaça Fleming.



Amb les seves companyes de la Residència i el seu inseparable caminador.

L'Hospital 

Na Dolores     

anys de plena
vitalitat Mirau-la aquí que está de florida, na Dolores.

4"BreM

MAR AT.,

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) ROBA PER A INFANTS
Sa Lluna, 65	 —	 Telf. 611121	 —	 07100 SOLLER
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M.N.

Dilluns dia 29 de marc fara
102 anys del naixement de na
Dolores Colomer Ferrando, resi-
dent de l'Hospital. Es dóna la
circumstancia que per diverses
contradiccions de documents
hom pensava que na Dolores
havia de complir, enguany, 100
anys. Posats en contacte amb
l'Ajuntament i amb el Jutjat de
Pau d'Aielo de Malferit, Valen-
cia, hom va poder comprovar
l'edat real de la centenaria.

No Dolores no és just !o per-
mes edat de Sóiler,

tai:itT:e ha es del seu boble
r,atiu, Alelo de Malferit. Áielo
és un poble que pertany al par-
tit judicial d'Ontinyent que té en
l'actualitat 3833 habitants.

Na Dolores des de fa més
de 25 anys resideix a L'Hospi-
tal d'on a més, d'ésser la més
gran també és la resident més
antiga. De totes maneres també
s'ha de manifestar que des de
ben jove va estar relacionada
amb el nostre poble perqué es
va Hogar a casa del senyor Benet
Ripoll, primer a Valencia i des-
prés o Franca.

Plena vitalitat.
Als seus 102 anys, na Dolo-

res encara conserva el bon
humor i du una vida tan nor-
mal com la de qualsevol perso-
na d'edat. Així un dia normal
d'ella és el següent:

S'aixeca a les 8'30 hores,
berena dins la seva habitació
a poc a poc, es fa el seu
També es vesteix tota sola.

Cap a les 11'30 hores dava-

de na Dolores encara és ben
demostrada. La setmana passa-
da pel seu propi peu va anar al
correr de So Lluna a comprar el
que necessitava i fins no fa molt,
encara anava a la perruqueria al
correr Nou, això si, amb el cami-
nador del qual s'ha de servir des
de fa set anys i mig arran d'una
operació de fractura de femur.

Actualment, es troba en unes
condicions de salut accepta-
bles; quan hi ha tanta gent que
consumeix tantes medicines, ella
no en pren cap. Menja de tot i
té molt de talent.

Pinzellades de 102 anys.
Com ja hem ditabans, na Dolo-

res va néixer a Aielo de Malferit
l'any 1891. De totes maneres hi
va viure molt poc temps perqué
la seva família es va traslladar a
Vilanova de Castelló on va resi-
dir fins que es va casar el 1914.

Es la quarta de nou germans
i segons ella tots ¡a són morts. Als
deu anys va començar a treba-
llar de teta i ha reconegut que
aquells temps tenia tanta o més
ganes de jugar que la nina que
guardava.

L'any 1917 va quedar vídua
i se'n va anar a França a

servir amb les famílies Ripoll i
Arbona. Concretament va estar
a L'Havre, allá va passar la Gue-
rra Civil Espanyola, però en
començar la II Guerra Mundial
es varen traslladar a Madrid on
varen viure uns quants anys.

De Madrid varen venir a viure
a Sóller. Des de fa més de 25
anys és a L'Hospital i ens ha mani-
festat que la Casa ha sofert una
gran transformació. Abans era
molt més petit, mentre que ara
sembla un palauet. Diu que li
agradaria molt poder veure la
nova Residencia i que sobretot,
tengués un bon jardí on pas-
sejar-se i que no hi haguessin
barreres arquitectòniques per
poder anar a peu pla per tot.

Per acabar, ens va manifes-
tar que té moltes ganes de viure
per poder donar feina perquè aquí
se sent amb la seva família.
Celebració del Centenari:

[ajunto de Govern de l'Hos-
pital ha disposat la celebració
del Centenari de na Dolores. Diu-
menge dia 28 de març hi haurà
una Missa d'Acció de Grades
a l'Església de L'Hospital a les
11 del matí, posteriorment hi
haurà un vi espanyol per a tots
els assistents.

Ila a la Sala, on conversa amb
els altres residents i fa temps fins
a les 12'45 hores per anar a dinar.
Acabatde dinar puja, altra volta,
a l'habitació a reposar-se una

mica, fins que torna a baixar i fa
el mateix fins que és hora de sopar.
Després de sopar, es fa la seva
pròpia neteja personal i es colga.

De totes maneres, la vitalitat

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.



L'actual equip de govern no podrá comptar amb ajudes del CIM per executar

els projectes que tenia pressupostats.

Pla d'Obres i Serveis 
L'oposició demana on són els doblers que prometé UM-PP 

Sóller resulta clarament
desfavorit respecte al conjunt
de municipis de Mallorca

La setmana anterior, el Consell
Insular de Mallorca (CIM) aprovà el Pla
d'Obres i Serveis per als anys 1993 i
1994. A través d'aquest Pb, el CIM ha
adjudicat 2.300 milions de pessetes,
que seran distribuïts entre els
Ajuntaments de l'illa perquè púguin
realitzar distints projectes
d'infraestructura i de sanejament.

Per a l'any 1 993 es preveu una

inversió de 947.380.567 pessetes, de
les quals els ajuntaments n'han
d'aportar globalment 312.575.312,
equivalent al 33 per cent, i el CIM
l'altra 67 per cent, que són
634.805.255 pessetes.

Per a l'any següent 1994, la
Inversió total será de 1.360 milions,
que es repartiran en la mateixa
proporció.

e
Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.9 Camila Planas Vidal

(Vda. de Tomás París Castañer)

que falleció en Sóller, el día 3 de
Marzo de 1993

A LA EDAD DE 79 AÑOS

Casa mortuoria: C/. Amargura, 16.

Estació de Sa Vinyassa
Joan Puigserver Arbona

Temperatures baixes

cit molt important, des de
gut 93'3 litres.

Temperatures:
Máxima 17'8 dia 8
Mínima 0'2 dia 6

Després de la pri-
mera i darrera
onada de fred
d'aquest hivern, les
temperatures no
s'han recuperat
gaire.

Pel que fa a les
màximes encara no
hem arribat aquest
hivern als 20 graus
i les mínimes, seguim
assolint valors bas-
tant baixos arribant
quasi als O graus.

En quan a plu-
ges, segueix el défi-

principis d'any sois han cai-

e
Pregau a Deu per l'anima de

D.' Magdalena Marroig Castanyer
que va morir a Sóller, dia 4 de Març de 1993,

A L'EDAT DE 90 ANYS,
havent rebut els Sants Sagraments

i la Benedicció Apostólica
AL CEL SIA

Els seus apenats: Fills, Francisca ¡Juan Rabassa Marroig;
fills polítics, José Deyá Maroig i Catalina Ordinas Ripoll;
néts, Maties i Antoni Rabassa Ordinas; fillols; germana
política, Catalina Suau; nebots; cosins i demés familiars

(presents i absents) participen a les seves amistats tan
sensible pèrdua i vos demanen el tengueu present en les

vostres oracions.

Domicili: Camí Sa Figuera - Puig de Can Mora.

EL TEMPS

1 0
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Veu de Sóller
Es recorda

que l'entrega
d'originals

per a la secció
Dret a veu
finalitza el

dilluns
a les 17 hores

Redacció

Pel que fa a la nostra comar-
ca, els diners que s'hi destina-
ran seran els següents:

Any 1993

Dels quasi 635 milions que
el Consell Insular invertirá a
Mallorca durant 1993, no des-
tinará ni una sola pesseta
a Sóller ni a Fornalutx.

A Ocia s'invertiran
24.779.286 pessetes en un pro-
jecte de construcció d'aparca-
ments i reordenació del carrer
Arxiduc.

A Escorca es destinaran
7.533.800 pessetes per forrar
la façana del magatzem muni-
cipal.

Any 1994

L'any 1994 es preveu que el
Consell destini 907.918.680
pessetes al Pba d'Obres i Ser-
veis que, a la comarca solleri-
ca, revertiran en la forma següent:

A Sóller s'invertiran
7.716.760 pessetes en asfaltar
des de l'alqueria del Comte fins
a les rentadores de Biniaraix.

A Deià no es realitzarà cap
projecte.

A Fornalutx s'executarà el
final del projecte de sanejament
i abastiment d'aigua potable, per
un total de 26.024.736 pesse-
tes.

Escorca podrá executar
igualment el projecte d'apar-
caments de sa Calobra, que cos-
tará 15.915.711 pessetes.

Sóller, desfavorit

En el conjunt de Mallorca,
Sóller resulta clarament desfa-
vorit respecte al conjunt de muni-
cipis de l'illa. Sóller només
rebrà tres milions i mig del
Consell Insular en dos anys, molt
per davall dels vint-i-cinc de
Deià, dels vint-i-tres d'Escorca i
dels vint-i-sis de Fornalutx.

En comparació a d'altres
municipis, Sóller que molt dis-
tanciat de pobles consem-

blants en població i en ser-
veis com Felanitx, que rebrá
66,5 milions; Pollença, que
en rebrà 68,5; Sa Pobla, que
disposarà de 35 milions;
Marratxí, que gaudirà de 130
milions; o Andratx, que en
tendrá 265,5.

D'altres pobles molt més petits
com Búger, Banyalbufar, Este-
llencs, Llubí, Puigpunyent o Sant
Joan també disposaran de quan-
titats molt superiors que les des-
tinades a la nostra ciutat.

"On són els doblers?"

Els portaveus dels grups
municipals a l'oposició, tant
Joan Arbona pel PSM com
Ramon Socias pel PSOE, han
criticat aquestes xifres i la mala
gestió municipal de l'actual
equip de govern: "Quan UM-
PP i els lndependents feren la
moció de censura digueren que
vendrien doblers a palades del
Consell i del Govern. On són
els doblers que varen prome-
tre?".
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EIs adversaris,
autèntics mestres 

A.B. Palma
derrota a ,

Botigueta

Amb el local abarrotat
pblic començà, a les

capvespre,

t els
ersaris
n dels
Forts.
ettna-
equiP

oriaacon-
mplá

A. Pomar O . tamis2

sentoq Jëòi
ficació Defi

Demó els billaristes solle-
rics disputaran la seva ter-
cera Jornada de Lliga corb
tro el. C.B. Muro

Les partides comença-
ron les 15'30 hores (a
Muro), i tenen moltes pos-
sibilitats d'encetar el mar-
cador.

Endavant sort !

Bielet

Per començar, dir que el seu
nom complet és Christian-
Javier Graziosi Villar.

V.S. - On vares néixer?.

Christian. - A Buenos Aires,
Argentina; el 22 de setembre
de 1971, per tant, fa ara 22
anys. (Es fadrí i sense compro-
mis).

V.5.- Quan començares a
jugar a futbol?.

Christian.- Des de molt
petit m'agradaven tots els esports,
peró quan tenia 7 o 8 anys, vaig
començar a jugar al futbol. Pri-
mer de defensa lliure, de porter
i després de davanter.

V.5.- Quan vengueres a
Mallorca?.

Ciclisme

Els alemanys
segueixen arrasant Miguel Forteza debute, a Manacor

Joan

Segueixen disputant-se les
curses del programa Un
Hivern a Mallorca, amb èxit
de participació, públic, espor-
tivitat i combativitat des dels
primers metres.

Diumenge passat, amb sor-
tida arribada a la Cafeteria
Maracaibo, de Ca'n Pastilla,
cent-quaranta-nou ciclistes, la
molona d'ells estrangers, par-
ticiparen a la tercera corregu-
da.

A les costes de s'Aranjas-
sa ¡a es feia la rimero selec-
ció seriosa del cia, i els corre-

dors alemanys no donaven
treva.

Al final s'imposà clarament,
en solitari, en Ralph Schmidt,
seguit de n'Stephan Steinweg
a 27 segons.

En Pere Borras i el deia-
nenc Xesqui Horrach entra-
ren dins el pilot.

Dissabte a Manacor

A Manacor es disputó, dis-
sabte passat, el "Primer Trofeu
Polígon Industrial de Manacor",
també amb participació solle-
rica.

Dinsunscircuitd'uns 1.800

metres competiren les diverses
categories.

A la d'aficionats en Xes-
qui foradà a la segona volta,
no podent ¡a agafar el pilot,
quedant ràpidament elimi-
n at.

Per la seva part en Pere
Borras tingué una bona actua-
ció, entrant "ex-aequo" dins el
gran grup./

Com de c6stum s'imposà un
alemany, en Thortens Wilhelms,
seguit de n'Hennings Roland i
en Ralph Schmidt.

Dins la Categoria d'Aficio-
nats Especials debutó en
Miguel Forteza (en Miguel

de s'Estanc de Plaça), al que
la sort no li acompanyà. Com
en Xesqui, també foradà, tin-
guent que lluitar tot sol, amb
el vent en contra.

Donó un gran exemple
d'esportivitat, entrantdarre-
ra el pilot, després d'haver supe-
rat a molta gent que es que-
dava despenjada del gran
grup, per no poder aguantar
el fort ritme imprès.

Miguel Valconeras no
pogué debutar encara, degut
a la lessió de la clavicula, pro-
duida per una caiguda entre-
nant, en el Port de Sóller, prop
de sa Torre.

Veu esporriva
12 de març del 1993 / Veu de Sóller

Billar Es un "Madrilista" de cap a peus 

Christian: "Estic
encantat de
l'afició sollerica"

Durant les darreres setmanes ha
estat el jugador de futbol més
anomenat, a causa del seu pas del
C.F. Sóller a equip del Real
Mallorca. Veu de Sóller aprofitá el
desplaçament, diumenge passat, a

d'Eivissa per fer-li aquesta
entrevista, per tal de conèixer-lo un
poc més. "Un any vaig marcar 70 gols".

Christian.- Vaig venir l'any
83, sis mesos de vacances i des-
prés l'any 86 hi vaig venir a
viure definitivament.

V.S.- A Mallorca, a quins
equips has jugat?.

Christian. - Vaig començar
al R. Llull, després Torre den Pau
i At. Baleares, fitxant l'estiu pas-
sat pel Sóller.

V.5.- De quin entrenador
tens més bon record?.

Christian.- No tenc mal
record de ningú, però el que més
em va agradar va ser n'Enrique
Bibiloni que vaig tenir-lo tres anys
a la categoria d'infantils.

V.S. - Quin equip espanyol
admires más?.

Christian.- Som del Real

Madrid, de cap a peus; ara, sé
que no podré jugar-hi mai, no
arribaré a ser tan bo.

V.5.- Vas el primer de la tabla
de golejadors, si canvies de cate-
goria el més segur és que no
serás "es PICHICHI".

Christian. - Es igual, mai he
estat "es pichichi" d'una Lliga,
però si el més golejador de
l'equip on he jugat. Com a
anécdota, un any d'infantils, en
el Torre den Pau, vaig marcar
70 gols.

V.5.- Tens antecedents de
familiars que juguéssin a fut-
bol?

Christian. - Com a profes-
sionals no. Però mon pare ha
jugat molts de partits amistosos
dins el mateix equip de l'ex-Pre-
sident Alfonsin.

V.5.- Qué tan parescut les
converses duites pel teu traspás?.

Christian. - Estic contentís-
sim, s'han portat molt bé amb
¡o, sense regalar res sempre han
mirat pel meu futur, si estigués
al At. Baleares tot haurien estat
pegues.

V.S.- Qué et pareix Sóller
com a Ciutat?.

Christian.- Es un poble
molt bonic i molt tranquil; els afi-
cionats al futbol són els millors
que conesc, a casa són els que
més animen i si acompanyen
l'equip a fora ens fan costat;
n'estic encantat.

V.5.- Moltes grácies Chris-
tian per les teves paraules i pots
estar ben segur que a Sóller sem-
pre tendrás amics; una abraça-
da i SORT!.



Victoria amb no
pocs obstacles

3. El Sólter ten

Trofeu
Pizzeria
Randemar -
Veu de Sóller

En aquesi moment de la
Lliga  elsmaxims detíacfars

ents:

,
A. Manrique, 3 gols.

4- Rivera, 3 gols.

Demà, partit
contra el
Mallorca

Bielet

El passat cap de setma-
na, els Veterans del Port
i Sóller descansaren.

Per demá dissabte tenen
preparat un partit amistas
contra els veterans del Mallor-
ca i el vespre es reuniran,
acompanyats de les seves res-
pectives senyores, a un cone-
gut restaurant del Port de
Sóller, per recuperar les for-
ces perdudes en el partit.

Primera regional
t. 11. E. P. F. C. Ptos,

1. Mergerllense 	 23 13 7 3 38 18 33 4 13

2 Soledad 	 23 12 8 3 49 24 32 + 8

3M 	 23 13 5 5 61 30 31	 7

4 Sta. Eugenia 	 22 12 4 6 47 30 28 + 4
6. SasS*ies 	 23 11 5 7 39 36 27 + 5

a Petra 	 22 8 9 5 42 24 25 + 1

7. ~ente 	 23 9 7 7 48 33 25 +	 1

8. Calerense 	 23 9 7 7 31 40 25 + 3

9. SArracó 	 22 8 8 6 34 29 24 + 2

10. PO Sóller 	 23 9 4 10 27 31 22

11. ParriOlenSe 	 22 4 12 6 24 27 20 - 2

12..R 	  23 4 11 8 35 41 19 - 5

13. Berra= 	 22 6 7 9 36 46 19 - 3
14. Cficle 	 23 4 9 10 28 44 17 - 5

15. Monta" 	 22 7 2 13 38 53 16 - 8
16. Escote 	 22 6 3 13 26 44 15 - 7
I7. f* 	 23 1 18 22 75 6 - 14

RESULTATS

Sta. Eulalia - CO Cala Millor 	 2-0

CC Ferriolense - CD Constancia 	 1-0

CO Manacor - CD Son Roca 	 11-0

UD Arenal - CD Alayor 	 2-1

CO Esporlas - CO Ferrerias -
	

1-2

SO Pormany - CF Soller 2-3

Al. Ciudadela - UD Poblerise 	 1-2

Al Baleares - CO Llosetense 	 3-1

Malkxca Atco. - Podo-Cristo 	 6-0
Playas Come - CO Cardestiar 	 2-1

Monlaura - Fernolense 	 0-0
Sta. Eugenio - SArracó 	 1-0

Independiente - Baracar 	 0-0

Artá - Port Sdier 	 4-0

Cogerme* SAargoraense 	 2-1

Soleláld -	 8181Wor 	 7-1

tele ..frispiple 	 4- 1

191811899.111.01111 	 00
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Futbol Tercera Divisió Juvenils 1°Regional Millor Golejador       

Bielet

Portmany: Pepe, Moliner
(Mena minut 78), Cabrera, Juan,
Maymo, Julio, Jandro, Juanan,
Santi, Gallego i Rafa (Segarra
minut 83).

Sóller: Juan jo, Vázquez,
Nadal, Brugos, Tovar, Martín,
Cladera, Alfons (Sergi minut
81), Christian (Pomar minut 94),
Carmelo i Aguiló.

Arbitre: senyor Pérez Sán-
chez ajudat pels liniers senyors
Cebrián i Bonafina que mostró
targetes grogues als jugadors
locals: Juan (minut 45), Galle-
go (minut 70), Mena (minut 80)

¡Julio, dues (minuts 35 i 94); als
jugadors del Sóller: Carmelo
(minut 58), Christian (minut 84)
i Aguiló, dues (minuts 14 i 66).

Gals: Rafa de cop de cap
el 1-0 en el minut 54, Aguiló
rematant de cap una falta treta
per Cladera 1-1 minut 57, Car-
melo d'un gran xut de 30 metres
1-2 en el minut 73, Vázquez cul-
minant una gran jugada de
Christian 1-3 minut 89 i Jandro
de fort xut a la frontal de l'àrea
2-3 en el minut 92.

Christian no marca, però
gols a fer en va donar.

El passat diumenge capves-
pre, el Saler jugó el partit corres-
ponent a la jornada a Villa veïna
d'Eivissa, contra l'equip del Port-
many. L'equip local va jugar amb

l'equip titular, però comprová-
rem allá mateix el mal ambient
que respira aquest; degut als pro-
blemes econòmics, els jugadors

quasi no entrenen i els oficio-
nats estaven molt freds. Abans
de començar el partit, esguardà
un minut de silenci per la mort
d'un ex-President del Col.legi
Balear d'Arbitres, senyor
Manuel Fuster Cortez i de
l'ex-àrbitre Taboada Soto.

La primera part, mal joc i
aborrida.

Els primers 45 minuts foren
jugats la majoria enmig del
camp, sense realitzar moltes
jugades de perill, els jugadors
locals varen tenir més minuts la
pilota, sense posar gaire difi-
cultats a Juan jo, ja que s'arram-
boyen en molt poques ocasions
a la seva porteria. S'arribó al
descans amb empat a zero.

A la segona varen venir
els gols.

Després dels descans, els
jugadors locals sortiren a mar-
car un gol i a la tercera vega-
da que s'arrambaven ho acon-

seguiren en un impecable cop
de cap de Rafa, rematant un
centre de Santi, fet just vora el
banderí de comer, quan corria
el minut 54.

L'alegria local duró poc, tres
minuts després d'una falta feta
pels jugadors locals a la frontal
de l 'área, és treta molt bé per
Cladera i cop de cap per Agui-
ló que empata el partit.

Expulsió d'Aguiló i el
Sóller queda en
inferioritat.

Fou mostrada a Aguiló una
targeta groga (havent d'aban-
donar el camp), després d'un
primer quart d'hora on dominó
l'equip visitant. Això enlloc
d'arrufar al Saler, va fer que
s'espavilassin i Iluitassin més,
Carmelo d'un fort cacavet de
devers 30 metres adelantó al

seu equip.

Alfons es retira per lesió.

Tot i que el Saler dominava,
les desgràcies no aturaven i
Alfons, ell mateix i de forma
fortuita, es lesionó un genoll en
el minut 81, havent de ser subs-
tituit per Sergi.

Vázquez en el minut 88 xutá,
sortint la pilota desviada, però
un minut després, Christian rea-
litzà una gran jugada, donant
la pilota a Vázquez que després
d'esquivar el seu defensa marca
un bonic gol.

En el temps de descompte i
en una jugada a la desespera-
da de l'equip local es marcó el
definitiu 2-3.

Vinent partit:

Diumenge que ve, ens visi-

tará l'equip del Esporles, l'hora
de l'inici és a les 16-15 hores.
Miguel Bestard contará amb la
presencia de Martín i Ferrer que
no viatjaren a Eivissa per acu-

mulada de targetes; tendrá
baixa segura d'Alfons que en
té per quinze dies i Christian
que la Directiva espera que el
Mallorca li deixi una setmana
més.

Escolar 1
C.F. Sóller 2
Dos punts
d'or pels
juvenils

Alineació: Gregori,
París, Enseñat, Colom, Val-
caneras, Castañer, Hernáiz,
Ribas, Seguí, Rodríguez,
César (Javier Rodríguez).

Gols: A la primera part
1-1 Valcaneras.de penal; a
la segona, 2-1 nova ment Val-
caneras de falta directa.
Comenta ri:

Fent un partit seriós, els
sollerics varen poder fer-se
amb la victòria, tot i que
començaren perdent però
abans d'arribar al descans,
la cosa es va arreglar al fer
el gol de l'empat. A la sego-
na part, fent un altre gol i
aguantant el resultat sense
deixar jugar als de casa, els
dos punts foren boníssims.

Proper partit: C.F.Sóller-
Barracar.

Benjamins 

mn	 1,Totc:Enselat, Ouellxa,Mt r,
ver, Miguel, Gerardo, Toni
Sampol, Toni Lluís, Barceló,
Domia (Far, Jordi, Juan jo,
Manolo, Jaume Oliver).

Gals: 1 Toni Sampol i
Tgoi.

Futbol Veterans 

Futbol Solleric

Resultats
Confrontacions
III Divisió:
Portmany 2- C.F.Sóller 3
Diumenge: C.F.Sóller - Esporles.
Primera Regional:
Arte' 4 - Port de Sóller O
Diumenge: Port de Sóller -Collerense.
Juvenils Primera Regional:
Escolar 1- C.F. Sóller 2
Diumenge: C.F.Sóller - Barracar.
Cadets:
Sóller O - R. Ilull 1
Dissabte: La Salle- Sóller.
Infantils Segona Regional:
Sollerense 5 - Sant Jordi O
Dissabte: Sant Pere-Sollerense.
Infantils Tercera Regional:
Can Pastilla 3- Sóller 2
Dissabte: Sóller - Porreres.
Benjamins:
Sóller 2 - Olímpic de Manacor 2.
Dissabte: San Cayetano -Sóller.

Tercera división
C. E. P. F. C.. Ptas.

CO ~loco(
2 Sta Eutalla
3 Malorca Atco .

26
27

19
17
16

4
6
4

3
3
7

74
42
64

21
18
30

42 + 14
40 4 	14
36 4-	 10

4 Playas Catoá   27 16 3 8 50 32 35 4	 9

5 At Baleares 	
6 CD Alayor 	
7 CF Soller

27
27
27

12
12
12

9
9
7

6
6
8

45
44
46

30
33
33

33 4	 7
33	 +	 5
31	 +	 5

8 CD Farenas 	 27 11 8 8 33 29 30 + 2

9 UD Poblense 	 27 13 3 11 33 31 29	 3

10 CD Cala Milla 	
11 CD Fernolense 	

27
27

10
7

8
11

9
9

40
20

40
26

28
25 - 3

12 CO Espadas 	 27 9 7 11 30 39 25 - 3

13 CD Catiessar 	 27 6 12 9 27 33 24 - 2

14 N Ciudadeia 	 27 8 7 12 33 41 23 - 3

15. UD Arenal 	 27 8 5 14 31 40 21 - 7

16 SD Pormany 	
17. Podo-Cristo 	
18. co Constancia 	

27
27
27

6
8
6

8
1
4

13
18
17

22
29
30

46
52
48

20 - 6
17 - 9
16 - 12

19 CO Uoselense 	
W. CD Son Roca 	

27
27

5
4

6
6

16
17

31
18

52
66

16 - 10
- 14
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Futbol Cadet Infantas         

Tercera Divisió
La propera
jornada:
Constancia - Badia
Son Roca - Ferriolense
Alaior - Manacor
Ferreries - Arenal
SOLLER - ESPORLES
Poblense - Portmany
Llosetense - At.Ciudadela
Porto Cristo - At.Baleares
Cardessar - Mallorca At.
Platges Calvid - Sta.Eulólia

Primera Regional 
La propera
jornada:
Escolar - Montaura
Ferriolense - Sta. Eugénia
s'Arracó - Petra
Marratxí - C/R
Independiente
Barracar - Arta
PORT DE SOLLER -
COLLERENSE
Margaritense - Soledat
Ses Salines - Cide
Alqueria - Rotlet Molinar

Golejadors de
Tercera:
17 gols: CHRISTIAN
(SOLER)
16 gols: Fabian (Mallorca
At.) i Femenias (Manacor)
14 gols: Calatayud
(Platges) 10 gols:
ALFONS (SOLLER)
5 gols: FERRER (SOLLER)
4 gols: CLADERA
(SOLLER)
2 gols: MARTIN i AGUILO
(SOLLER)
1 gol: EDU, RODRIGUEZ,
CARMELO, TOVAR,
TOLO i VAZQUEZ
(SOLLER)

Sóller O -
R. Llull 1
De mal en plti• *or

Toni Lladó

Sóller: Pomares, Morell,
Coll, Marroig, Puig, Ensenyat,
Sampol, Miki, Serafín, Casas,
Ros (Bernat).
Comentad:

El Sóller és el segon par-
tit que perd consecutivament,
la setmana passada fou con-
ro el PI i a q uegg

contpttM

mínim, l'empat; quan els jugo-
dors la ten ien no sabien que
fer perquè la pressió del R.
Llull era constant, el Sóller ja
sortí a la segona part amb el
marcador en contra i el R. Ilull
aprofita que tenia el resultat
a favor per tancar-se bé al
darrera, on al Sóller li costa-
va molt travessar la línea
defensiva; tant fou així, que
tan sois varen ten ir una aca-
lló clara de gol en un xut
deColl que un defensa va des-
baratar des de la mateixa línea
de gol.

E

David i Saca donant
instruccions als seus

al.lots.

INFANTILS
DE SEGONA:
Sollerense 5 -
Sant Jordi O

Alineació:Fontanet,
Bruno, Mas, Ripoll, Ven-
tura, Tomeu, Juan, Néc-
tar, Xisco, López, Ravi
(Arbona, Muñoz, Pedro).

Gols: A la primera
part 1-0 Ravi, 2-0 Xisco Ense-
ñat; a la segona, 3-0 Juan, 4-
O Ravi, 5-0 Tomeu.

Comentari:
No va presentar massa

inconvenients l'equip visitant
als de Sóller per fer-se amb la
victòria. En tot moment el Solle-
rense va dur el pes del partit,
amb molt pagues accions
d'atac pels de Sant Jordi. El
marcador hagués pogut refle-
xar més diferencia però degut
a certes bones intervencions
del porter i pilotes que surten
fregantel pal, no va poder ser.

Proper parta:
San Pedro - Salieren-

se amb el resultat d'anada de
8-0 pels sollerics.

INFANTILS
TERCERA
REGIONAL:
Ca'n Pastilla 3 -
Sóller 2

Alineació: Miguel, Isma-
el, Enseñat, Alex, Nofre, Bota,
Ramiro, Sergio Campos, Jordi,
Sergi Pastor, Marcos (Martí,
Esteva).

Gols: A la primera part,
2-1 Jordi; a la segona, 2-2
Martí.

Comenta ri:
Amb un dels darrers de la

taula classificatória era una
oportunitat per puntuar, però
el Sóller es traba amb un equip

molt reforçat quan per ningú
era esperat. El partit va estar
en mans locals, amb un clar
domini.

A la primera part s'arriba
amb la desavantatge de 2-1
pel Sóller que pitjant un poc,
per ventura la cosa s'arregla-
ria.

No va ser possible ja que
els locals seguien imprimint un
fort ritme al partit sense dei-
xar reaccionar als sollerics
que així i tot, aconseguiren
empatar, peró que, en els
darrers instants el Can Pasti-
lla, es va fer amb la victòria.

Proper partit:
Sóller - Porreres darrer

classificat amb el resultat
d'anada d'1 -/pel

PINTURA EN GENERAL

11 Miguel Arbona
Mas

SES ARGILES
Tels. 633864-630945-07100-SOLLER (Mallorca)

C/. Can Bacari

inno
vació
MODA

¡Olo!
Cárdigan de algodón 1.900,- Pts.
Camiseta de algodón 1.900,- Pts.
Camiseta Polo a rayas 2.400,- Pts.

Te ofrecemos moda.
Carrer de la Rosa, 7, Sóller

Futbol 1° Regional
Artá 4 -
Port de Sóller O

Bielet

Artà: Palou, S. Ginard, P.
Ginard, Bisbal, Massanet
(Nadal minut 75), Cussach,
Forteza (Alejandro minut 65),
Martí (Escamilla minut 37), Oli-
ver (Massanet II minut 79), Dar-
der i Massanet III (Pozo minut
82).

Port de Sóller: R. García,
Coll, Vidal, Ruíz, Guerrero (Coca
minut 63), A. Manrique, Cabot,
Sacarás, Galindo (Festus minut
69), Barrero (Ribas minut 77) i
A. García.

Arbitre: senyor López
Mora ajudat pels liniers sen-
yors Alcaraz i Caballero que
mostró targes grogues als jugo-
dors locals Ginard (minut 65) i
als jugadors del Port: Guerrero
(minut 50), Ribas (minut 89) i
Cabot, dues (minuts 26 i 75)
havent d'abandonar el terreny
de joc.

Gols: dos de n'Oliver, un
de Darder i un d'Escamilla.

El Port de Sóller seguix
patint sequedat
golejadora.

Els jugadors del Port de Sóller
després d'aguantar fins el minut
43 la porteria a zero, just a dos
minuts del descans encaixaren
el gol.

Després del descans i apro-
fitant les errades defensives,
augmenta la diferencia; una,
aprofitant que la barrera esta-
va mal col.locada en una falta
i altres dues, en dos errors defen-
sius.

El partit acaba amb aquest
dar i rotundent resultat, en
un partit on els jugadors del Port
de Sóller seguiren patint aques-
ta sequedat golejadora que ja
és tónica general dels seus par-
tits.

Parta vinent: Diumenge
que ve, el Port de Sóller rebrà
la visita de l'equip del Collerense,
l'hora del començament del par-
tit és a les 10'30 hores.

eskt
Vos ofereix un gran assortit amb:

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

RE BAIXES



El Belles Pistes puja de categoria.

Billar

Avui s'obrin les
inscripcions 

Torneig
"Fira-93"

Joan

Com cada any, per aques-
tes dates, el "Circulo Solle-
rense" está preparant el seu
clàssic "Torneig de Fires
i Festes", dins la Modalitat
Lliure, reservat a les dues cate-
gories locals.

Les inscripcions s'obrin
avui mateix, en el "Centro",
tancant-se el diumenge, dia
21, a les 8 del vespre, hora
en que es farà el correspo-
nent sorteig.

Hi haurà en litigi 3 trofeus
pera la general de cada cate-
goria, i un per a la millor taca-
da, també de cada categoria.

Redacció

Acabem de rebre, en aquests
moments, el Calendari Com-
petitiu de la Temporada 1993,
de la FTBA, desglossat amb
el Campionat de Muntan-
ya, el Campionat de Ral.lis:
CAMPIONAT DE MUNTANYA:

13/14 Marc- IX Pujada
Caimari-Lluc. (alomada
momentóniament)

,	 .	 • fi•
Calenaan Competitiu

14
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Petanca

C.P.
Sóller, per
primera
vegada
en la
seva
història,
ha perdut
la
máxima
categoria

Buixó

El C.P. Sóller, el pioner
de la petanca a les nostres
illes, per primera vegada en
la seva dilatada i exitosa histò-
ria, ha perdut la móxima cate-
goria. El que pereixia
impossible en el comença

-ment de la temporada, ha suc-
ceit a la darrera jornada de
Lliga. Un triple empat entre
els clubs Amanecer, His-
pano i Sóller, per pitjor pun-
tuació entre els tres equips,
fa que els sollerics, perdin
la categoria.

L'empata punts, entre His-
pano Francés i Sóller, hau-
ria fet descendre l'equip de
Ciutat. Les incomprensibles
errades en alguns partits,
varen fer que es perdessin
encontres que ja estaven ben
guanyats. Aquests puntets
"regalats" són els que han
fet falta per poder mantenir
la categoria.

El decisiu partit jugat
aquest cap de setmana, darrer
de la Lliga, no ha estat més
que una acumulació d'erra-
des i falta total de concen-
tració, es comencó posant el
marcador a favor a la pri-
mera ronda 1-2, la cosa no
podio anar millor; a la sego-
na, es podia augmentar
l'avantatge, però es falló en
els moments decisius, després
aparegueren els nervis i el
que hagués pogut ser un clar
triomf dels sollerics acabó
amb una derrota i la pèrdua
de la categoria.

Pel que fa als demés
equips, a destacar la terce-
ra placa del Unió de
Sóller, a la Lliga d'Honor,
els ascensos a la cate-
goria superior dels dos
equips del Belles Pistes,
així com el de les al.lotes
del Unió de Sóller que a
la propera temporada juga-

ran a Primera Categoria.

La propera setmana,
ampliàrem la informació
damunt els equips que han
aconseguit pujar de cate-
goria.

RESULTATS:
Uiga d'Honor:

Unió de Sóller 9- Pto. Andratx O.
Hispano Francés 6 - Sóller 3.

Primera B:

Ca s'Arroser 3 - Unió de Sóller 6.

Segona C:

Ingeniero III 5 - Belles Pistes 4.

Tercera A:

Belles Pistes 5 - Punta Verde 4.

Femenines Segona B:

Unió de Sóller 9- Ca'n Pastilla O.

3/4 Abril: X Pujada Cap
-dellà-Galilea.

25/26 Juliol: XII Pujada
a Sant Salvador. (E. Drac).

28/29 Agost: II Pujada al
Puig de Sant Salvador. (E.
Manacor).

11/12 Setembre: III Puja-
da Bunyola - Orient.

25/26 Setembre: VII Puja-
da Pollença - Lluc.

9/10 Octubre: II Pujada
Cala Sant Vicenç.

12/13 Novembre: XIII
Pujada al Puig Majar.
CAMPIONAT DE RAL.LIS:

12/13Juny: XII Criterium
TR Casino Mallorca.

10/11 Juliol: IV Ral.Ii Ciu-
tat de Sóller.

23/24 Octubre: XXII Crite-
rium Drac ¡IX Ral.li des Pla.

CALA D 'OR:
Alquilo
cafetería y
supermercado
situado en
bloque
apartamentos
con piscina
muy céntrico.

Inf. Telí. 29 80 89

Automobilisme 

HOTEL
ESPLENDIDO
s'ofereix per a

festins de noces,
comunions i

festes socials.
TOT L'ANY.

Demonio
projectes i

pressuposts.
Telf. 63 18 50          
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Els equips femenins
guanyaren tots els partits

Jota

BASQUET

CADET MASCULI

G.E.S.A 61 -
J. Mariana 60

Partit molt disputat, a on
l'igualtat va ser la tónica que
dominó el primer temps. El J.
Mariano Font des Teix
dominó amb mínimes diferències.
Al descans, 28 a 31. A la sego-
na part, al minut 16, el Maria-
na va tenir 8 punts de diferèn-
cia, però a partir de aquest
moment als sollerics lis assen-
yalaren set faltes (14 tirs lliures)
per una sola dels locals, i per
rematar la nefasta actuació arbi-
tral en el darrer segon una falta
inexistent va decidir el partit.

A destacar la bona actuació
d'en Joan Frau.

Anotaren: Bota, Moyá,
Cobos 22, Cifre, Gajic 6, Rullán
2, Vicente 6, Frau 4, Moret! 20.

JUVENIL MASCULI "B"

S. Cayetano 58 -
J. Mariana 42

Aquest va ser un partit del
més estrany que s'ha vist. Els dos
equips, durant la primera part,
defensaren en zona i la igual-
tat fou total. A la segona part
l'actuació arbitral va ser deci-
siva. Fins en el minut 12 no se
Ii assenyalà la primera falta a
l'equip local, mentres al J.
Mariana -Pizzeria Domeni-
co Ii assenyalaren 7 faltes, dues
d'elles intencionades, que varen
possibilitar un desequilibri a
favor dels locals que es reflexó
en el marcador final.

Anotaren: Castanyer 2,
Cobos 2, Abdurahmanovic,
Gelabert 10, Sampol 11, Serra
3, Estarás 4, Oliver 2, Rodenas
8.

MINI FEMENI

J. Mariana 28 -
S.V. Paul 19

En els 10 primers minuts el
S.V. Paul va dominar la situa-
ció, però una brillant reacció local
ben conduida per na Pau Oli-
ver va permetre remontar el que
en principi es presentava molt
difícil. A destacar la bona supe-
roció de na M.F. Martí i de n'Est-
her Cifre.

JUVENIL MASCULI "A"

O. Montero 60 -
J. Mariana 55

Amb la baixa d'en Joan
Escales el J. Mariana Arisa
S.A va perdre molt de poder
rebotetjador, però així i tot al
descans (260 26) es mantenien
les esperances de guanyar el par-
tit. A la reanudació, la tónica
encara era de molta igualtat, fins
en el minut 15, quan fou elimi-
nat en Genaro Sosa. Aquí es
perderen quasi totes les espe-
rances.

Anotaren: Sosa 2, Castan-
yer 12, Grauches 20, Mariano
5, Perelló 9, Iglesias 10, Ahi 2.

JUVENIL FEMENI

J. Mariana 52 -
P.Manacor 44

Aquest partit va tenir més difi-
cultats de les que calia esperar
en un principi. El Perles, un equip
inferior tècnicament, va oposar
molta resistència arribant al
descans amb el marcador ajus-
tat. A la segona part, el J.
Mariana va sortir decidit a resol-
dre el partit, cosa que va fer a
pesar de les adversitats que va
trobar.

Equip Mini
Femeni,
entrenat
per P.
Pastor

MINI MASCULI

C. Calvià 14 -
J. Mariana 43

Partit sense cap tipus de pro-
blemes pels minis del J.Maria-
na -Tren de Sóller que juga
ren bé i deixaren la confronta-
ció sentenciada en 10 minuts.
La resta de partit fou un passeig
a on es veren jugades de mèrit
i on s'aprecia el progrés
d'aquests al•lots grócies al tre-
ball d'en J. Servera i en J.A.
Cobos.

Vinents partits

Dissabte:
A les 10:30 h. mini mas-
culí:
J.MARIANA - C.I.D.E

A les 11:30 h. infantil
femení:
J.MARIANA - HISPANIA

A les 17 h. cadet mascu-
lí:
J.MARIANA - B.INCA

Diumenge:
A les 10 h. senior mas-
culí:
J.MARIANA - HISPANIA

Per JOTA

SENIOR MASCULI

Espanyol 64 -
J. Mariana 60

Els seniors iugaren un
excel•lent partit, al qual li sobra-
ren 2 minuts.

Fins en el minut 18, sempre
dominó el Mariana que imposà
el seu ritme i el seu joc. La direc-
ció d'en Rodelas va ser quasi
perfecta, però la manca de
pivots en els darrers moments
deixà sense opcions a qui havia
fet més mèrits per guanyar.

Anotaren: Ramon 13,
Mainzer A. 8, Colom 4, Rode-
las 17, Rosselló 2, Oliver 3, Serra
6, Mainzer M. 7.

Jordi Morell.

SENIOR FEMENI

J. Mariana 57 -
C. Calviá 45

Set minutsdurá l'igualtat del
partit. Un parcial de 20 a O ho
va deixar tot sentenciat. Ala sego-
na part el Calvià presionó dins
tota la pista però en cap moment
es va veure capaç_ de superar a
un J.Mariana -E1 Gas S.A
que va jugar un dels millors par-
tits d'aquesta temporada.

BANUS antiguitats.
Restauració, compra i
venda de mobles i
d'objectes antics. Correr
de la Rosa, 3. Telf.
63.28.73 i 63.10.67.

COMPRAM MOBLES
i qualsevol altra cosa rús-
tica o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats Anto-
ni de sa Coma (Jeroni Bis-
bal). Carrer del Vicari
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.

ES LLOGA local amb
opció de bar a dins; aire
acondicionat. Centre
Deió. Telf. 639305.

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

SE TRASPASA tienda
en el Puerto de Sóller, pri-
mera línea. Inf. telf.
633134 0 633174.

SE TRASPASA LOCAL
COMERCIAL, c/ Bauzá.
Inf.Lazo. Telf. 632321 ó
633502.

VENEM DOS NIN-
XOLS dobles. Inf.
Telf.633949 A partir de
les 19 hores.

SE ALQUILA O
VENDE: piso a estrenar
en el puerto; edificio sa
Torre. Tres habitaciones,
dos baños, cuatro arma-
rios empotrados, cale-
facción central individual,
dos ascensores, aparca-
miento particular. Telf.
462562 o 404725.

BUSCO TRABAJO
para limpiar casas. Pre-
cio a convenir. Tels.
633549.

BUSCAMOS PERSO-
NAL con esperiencia para
llevar restaurante. Telf.
203071; fax 203071.

POR NO PODER aten-
der, se traspasa tienda
Mon Animal. Telf.
633619. De 10 a 12 y
de 5 a 8 horas.

BUSCO APARTA-
MENTO EN SOLLER
pequeña casa-estudio con
cocina, para todo el año,
económico. Telf. 630333.
Horario comidas.

PETITS
ANUNCIS

RELOJERÍA SOLLERENSE
JOYERÍA

Oro y Plata: Gran Surtido
Inmejorables Precios

ÓPTICA
Revisiones Gratuitas

Lluna 11 • Tel. 63 09 05 • Sóller
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Túnel de Sóller

A la banda de Bunyola les obres avencen molt més aviat que a la boca de Sóller.

Flautes, trompes,
cimbals, arpes i
orgues de ma pengen
al Casal de Cultura

Redacció

Amb l'assistència de la
batlessa Isabel Alcover i
del tinent-batle Francisco
Rodríguez s'inaugura al
Casal de Cultura, el passat
dijous, l'exposició d'instru-
ments musicals de l'època de
Tirant lo Blanc (segle XV).

La inauguració de l'acte
corregué a càrrec del presi-
dent del Casal, Jaume
Ensenyat, qui explicó de
forma pormenoritzada el con-
tingut de l'exposició.

Instruments antics
Composen la mostra un

total de 30 quadres, en els
que es reprodueixen en foto-
grafia aquelles pintures escul-
tures del segle XV on aparei-
xen instruments musicals de
l'època: arpes, flautes simples
i dobles, címbals, panderos,
trompetes, trompes, orgues de

flautes travesseres, així

com algunes representacions
d'àngels cantors.

Completa aquesta expo-
sició la reproducció de varis
Cantorals en notació grego-
riana del convent de sant
Jeroni de Ciutat.

Obres
La procedència de les

obres que s'exposen és molt
diversa, des dels convent de
Santa Clara i de Santa Mag-
dalena, fins a les esglésies de
Santa Creu, Montision, la
Sang i la Seu, passant pel
museu diocesó de Ciutat, així
com algunes peces del museu
municipal de Pollença.

Com a artistes represen-
tats es poden citar a Pere
Niçard, Joan Daurer,
Rael Moger i Francesc
Comes.

Es tracta, en suma, d'una
exposició interessant i obli-
gada per als amants de la
història i de la música.

Les fotografies de pintures i escultures donen una ràpida visió
de com es feia la música al segle XV.

Ja són de viatge
a Roquetas

Joan Seguí Oliver

El dia 4 de març, un nom-
brós grup de la Tercera Edat
sortí amb avió capa Raque-
tas de Mar, per una excur-
sió de 13 dies. Aquest muni-
cipi es troba a Andalusia, pro-
víncia d'Almeria, té uns
13.000 habitants i és un lloc
on es cultiva molta vinya i cere-
als. Ja s'han tengut notícies
de la bona arribada i estada
alió, que está patrocinada
per Inserso.

Festa de Medinaceli

Dia 5 de març es celebró
la Festa del Jesús de Medi-

naceli al Port de Sóller. Un
nombrós grup de persones de
la nostra associació, a les que
s'uniren altres 90 persones de
la Tercera Edat de Sa Cabo-
neta, foren presents als actes
religioses que referim en cró-
nica apart d'aquest setmanari.

Després vengué la xoco-
latada amb ensaïmades al Res-
taurant Miramar on hi va
haver un bon servei, i sobre-
tot, un exquisit xocolata;
donam les gràcies a la seva
propietária Madam Cati
Rullan, per les moltes atencions
al grup de la Tercera Edat.

El capvespre asolellat va
acompanyar a visitar al Jesús
Natzaré.

Tercera Edat

Veu de Sóller va ser present
en el moment que el concessio-
nari del túnel Antoni Cuart i
l'enginyerJoanJosep Lemm
entraven a les Cases de la Vila
el passat dimarts per entrevis-
tar-se amb la batlessa Isabel
Alcover. El motiu de la visita
no era altre que el d'informar
personalment de la marxa de
les obres de perforació del túnel.

Segons manifestó a la batles-
sa el concessionari, manquen
encara 140 metres per. forador.
El retràs de les obres ve moti-
vat, com ja hem informaten nom-
broses ocasions, pel tipus de
material i les nombroses falles
amb qué topen els treballs. En
aquesta ocasió, Antoni Cuart ha
preferit informar personalment
el consistori abans de no rebre'n
les crítiques, corn ha ocorregut
en váries ocasions.

16

Música

Antoni Cuart manifestó
igualment que sol.licitaró una
nova prórroga de la concessió
a la Conselleria d'Obres Públi-
ques.

Per la seva banda, el con-
seller Jeroni Sáiz ha mani-
festat als mitjans de comuni-
coció la seva predisposició a
la concessió d'aquesta pró-
rroga, una vegada consultats
els informes tècnics i jurídics
pertinents. Aquesta prórroga

podria ser d'un any i no de sis
mesos, com sollicita el con-
cessionari.

El conseller no es mostra
excessivament preocupat pel
retard de les obres, perquè
aquestes no es realitzen amb
doblers públics. En definitiva,
Jeroni Sáiz creu que és millor
concedir la prórroga abans de
no aturar les obres, perquè en
aquests moments la Conselleria
no disposa de pressupost sufi-
cient per acabar-les per comp-
te seu.

arl	 )11.1ot.
onc

PrórrogaRedacció

n.Littd1C3 W,LnIrn BC~ 

Es comunica que totes les interessades en ésser Valentes
dones, s'obri el termini d'inscripció fins al proper 31 de mar -9 a
les 1330 h.

L'elecció será per sorteig.
Requisits: 16 o més anys
Lloc d'inscripció: oficina d'Informació i Turisme

LA BATLESSA,

Jrne




