
La normativa urbanística que regirá la construcció del municipi de Sóller ja está a punt.

Rosa Barba entrega la revisió
del Pla d'Ordenació Urbanística

Espectacular desplegament policial 

La Guardia Civil
deté deu sollerics

relacionats
amb la droga

Jaume Casasnoves 

La Guàrdia Civil de
Sóller procedí a la deten-
ció, el dimarts dematí, a
deu persones residents,
totes elles, a Sóller com a
pressumptes implicades en
l'aprehensió de dos-cents
kilógrams de
"hachís".

Les forces de seguretat
deixaren estupefactes als
veïns de la ciutat de Sóller
que varen veure durant tot
el dematí de dimarts un
continu anar i venir de
patrulles, dirigint-se als seus
respectius domicilis amb la
finalitat de realitzar regis-
tres amb cans degudament
ensinistrats.

Els deu pressumptes
implicats, uns com a com-
pradors, altres com avene-

dorsdors i altres com a encu-
bridors, responen als
següents noms:

Juan a.F. de 33 anys,
Francisca A. C. de 33 anys,
Miguel angel F.M. de 31
anys, Bernardino T.P. de 37,
Rosa A.C. de 31, Pedro
A.M.V. 21, David V.F. de
20 anys i de nacionalitat
francesa, José Manuel B. G.
de 33, Manuel B.A. de 35
José M.S. de 27 anys.

Tots ells, passaran en
breu, a disposició judicial
una vegada estiguin fina-
litzades les preses de decla-
racions per partde la forca
actuant.

Amb aquestes darreres
detencions ¡a són 15, les
persones de Sóller que
seran posades a disposi-
ció judicial.

Bàsquet:
Partit dolent i
victòria per

a les infantils

Tir al plat:
Comencen els

entrenaments al
plárixet de

Muleta
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Sembla que, divendres de la
setmana passada, l'equip  tèc-
nic que encapçala l'arquitecte
Rosa Barba va fer l'entrega
oficial, a través del registre de
les Cases de la Vila, de la
memòria i dels plànols que inte-

El tinent-batle
Darder

dimiteix, i
després es refà

gren la documentació del nou
Pba d'Ordenació Urbanís-
tica de Sóller.

El tinent- batle d'Obres i Urba-
nisme, Andreu Oliver, ha
manifestat a Veu de Sóller que
els tècnics tornaren retirar el pro-
jecte "per acabar-lo de cumpli
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mentar". Oliver ha declinat fer
majors aclariments sobre el
tema.

La batlessa, pel seu compte,
ha confirmat que té una còpia
de la documentació i que l'esta
estudiant en profunditat abans
d'adoptar cap decissió.

Aina Moll
será la

pregonera de
la Fira'93

Jaume Casasnovas dirigirá el debat sobre el
projecte de millora de la carretera de Deià.

Redacció

Jaume Casasnovas,
director del setmanari Veu
de Sóller, ha estat convidat
pel director del Club Dia-
rio de Mallorca, Jordi
Bayona, a moderar el
debat que tendrá lloc el pro-
per dilluns dio 22 de marc

a les 19'30 hores i que
tendrá com a tema la futu-
ra reforma de la carretera
de Deià-Sóller.

En aquest debat hi pren-
dran part com a convidats:
el Director General de Corre-
teres Gabriel Lessenne;
una representació dels Ajun-
taments de Sóller i Deià: en

el primer cas hi assistirá Bar-
tomeu Darder i, en el
segon, el propi batle Fran-
cesc Salas. Com a postu-
res clarament oposades, hi
prendran part el president
del G.O.B. Francesc
Abellá i el membre de la
mesa permanent de "Els
Verds, Jordi López.

Intenció del debat
La intenció d'aquest debat

és la d'oferir a aquelles per-
sones que hi assistesquin, la
possibilitat de contrastar totes
les postures, tant l'oficial,
com les que estan a favor i
en contra i conéixer amb més
exactitut com es troba el tema
actualment.

El director de Veu de Sóller moderará el debat

Taula rodona sobre la carretera
de Deià al Club Diario de Mallorca



Veu del lector

"Cel estrellat,..."
M'agrada

parlar de les estre-
lles, són finestre-
tes del Cel que
tenen un Ilum
encés i darrera hi
ha vida. Són Vale-
gria de la nit
fosca que il.lumi-
nen amb suau
Ilum d'argent.

N'hi ha mol-
tes, moltes, no es
poden contar i
cada dia se'n des-
cobréixen més i
cada descoberta
és celebrada
arreu del món. En
conesc una par-
ticularment, el
nom astral de qual no ve al
cas, el seu nom popular el
m'ensenyà no Francisca Alco-
ver.

Anàrem un grup d'amics
d'excursió en barca a La
Calobra, i per arribar al
Torrent de Pareis, havíem de
pujar muntanya per un comí
de cabra que en diuen "es
correr nou".

Na Francisca Alcover,
m'ajudava, em donava la mà
i m'estirava per qué era molt
empinat; arribàrem a la care-
na des d'on la fatiga ens va
semblar, no res, per qué
valia la pena l'esforç, que
ens recompensó amb l'espec-
tacle meravellós que ofereix

Oh cel blau, cel estrellat,
per qué quan de nit et miro
sense adonar-me'n suspiro

expciiant ocult dolor...

Es tal volta per qué tapes
amb cortina desplegada

de la nostra pàtria aimada
lo vivíssim resplandor?...

la natura en el concret parat-
ge on ens trobàvem.

Ja de tornada, era hora-
baixa, dins la barqueta a
motor que havíem llogat per
l'eixida, cantàvem cançons
tradicionals i d'altres més
modernes; una que vaig
apendre aquell dia fou:
"Quina terra més bella que
és Mallorca", a ella l'entu-
siasmava "L'estrella de
s'auba". Quan les cantam,
poques vegades, record sem-
pre na Francisca.

Però el que no he deixat
de fer, és parlar amb aque-
lla estrella que teníem davant
i que surt en el firmament
quan la claror del dia

s'apaga:

veus aquella
estrella?, nasal-
tes els mallorquins
Ii deim "en vetlla
sopes"-ho sabí-
es?-que coses que
no sé...

Va sola, apa-
reix molt prest, és
brillant i rutil.lant
com poques.
Diuen que dema-
na sopes, d'aque-
lles sopes que pre-
paràvem a diari
per sopar, sopes
de verdures escal-
dades, que quan
anàvem pels

carrers de Sóller, de totes les
cases, entrades obertes, sor-
tia la flaire de "les sopes de
cada dia".

Darrera quina estrella hi
ha na Francisca?, segons
Mossèn Cinto; el cel estrellat
és com una cortina desple-
gada on s'amaga la nostra
peitria postrera.

Na Francisca, no crec que
vetlli sopes, però si que ens
mira des del cel; segur que
ens vol ajudar i ens allarga
la seva rnei amiga, de nosal-
tres depén també, que vol-
guem que ho faci.

A.C.P.
Sóller, febrer 1993.

Nostra Pótria és dalt la Glòria,
on veurem a Déu sens vel,
trepitjant del món l'escòria

volarem tots cap al Cel.

Jacint Verdaguer

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 marc a les 19
hores en primera convocatòria i a les 19,30 hores en segona, als locals
que posseeix áquesta 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 marc del 1993.
El President,
Joan Vives Colom.
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SEMBLA MENTIDA :

* Que "el cagador justiciero" de l'Alqueria del Compte,
atacat de bell nou.

* Que aquest animal menja glòria però caga merda.
* Que els del Govern Autònom hagin deixat a l'equip de

Govern de Sóller amb el cul a l'aire. Són dels seus i no els
donat ni un duret per fer coses pel poble. No deu ésser
revenja contra na Bel Alcover per temes de no voler can-
de partit, no voler Port Esportiu i no voler anar al Cine

* Que la Veu de Sóller duró a terme el concurs més espe-
Qui és l'impresentable més gran de la comarca?
* Que quan deim gran no vol dir d'altura sinó de nivell.
* Que tal volta algun ben gran sigui un dels proposats.
* Que també pugui ser un ben petit, no sabem res però

La magnífica paella que ens menjórem juntament amb
jugadors i l'afició del C.F. Sóller.

Que no hi faltó res i va ser inmillorable gràcies a les
bones mans d'en Jeroni, directiu i cuiner de professió, i del
bon barram dels presents.

* Don Amador Castañer: Li vull fer saber, que el proper
ja és el que fa 200. Pot ser que no en facem molts

més pero, de moment, anam endavant.
* Que ja s'acosta l'estiu i en Toribio s'haurà de llevar la

pistola de davall l'americana. En s'estiu es veu d'una hora
i fa lleig.

* Que no faci res si es veu, ell la mostra a tothom. Es veu
això fa "litri".

* Que, bona nit si et colgues de jorn.
* Que Paco, Paco, Paco, les notícies no m'arriben i ja fa

molt de temps que les me promets.

Ca Nostra



Normes de Personal
- "Miquelet, que anares

al Ple del mes de març?"
"No hi vaig poder anar,

tia. Per qué ho dius?"
"Perquè m'haguéssisexpli-

cat això de les Normes de
Personal, que va armar tant
de rebumbori. La veritat és
que no ho he acabat d'enten-
dre..."

"Es tracto d'unes normes
d'organització interna de les
Cases de la Vila que s'apro-
ven cada any i que fa temps
que creen enveges, tensions
i malestar entre els mateixos
funcionaris.

"Si. Record que En "Repic"
un any va acusar el secreta-
ri Pérez Ramos d'haver-les
modificat sense el seu con-
sentiment, i s'armó un bon
merder!"

"Idó si aquestes Normes
creen tants problemes, lo més
net és llevar-les! Endemés, si
hi ha un Conveni Col.lectiu
aprovat pel consistori, no

entenc per qué punyetes hi
ha d'haver també unes Nor-
mes de Personal".

"Això és que qualcú té
interés en mantenir-les..."

"Pot esser! Però no crec
que sigui cap polític, perquè
he sabut que l'equip de
govern va acceptar totes les
esmenes que va fer l'oposi-
ció. Jo crec que hi ha una me,
negra dins el nostre A junta-
ment. Una manota grossota
í negrota que no té altra idea
que crear mal ambient entre
els funcionaris".

"Si és així, Miquelet, no
crec que sigui gaire difícil de
descobrir. Qualcú les degué
escriure i/oqualcú les degué
inspirar. Basta aclarir qui en
surt beneficiat de tot aquest
merder..."

"I fotre-li una puntada de
peu al lloc adequat!"

"Angela Maria!!"

Elisenda de Brusca

glestaurante
Dimarts tancat
TEL. 63 11 11

Anem de befa!
Un clia qualsevol

PINTURA EN GENERAL

.44	 Mas
C/. Can Bacari	 SES ARGILES

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

Miguel ArbonaEmbutidos Aguiló S.A.
CASA FUNDADA EN 1900 	 N.I.F. A.07002827

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

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

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87
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Han passat quasi 10
mesos d'ençà que l'actual
equip de govern va pre-
sentar la moció de censura
on se me destituí com a batle.
Crec que és un temps pru-
dencial més que de sobra
per esperar que s'arreglas-
sin alguns temes que eren
de fácil resolució. O que, al
manco, es vessin resultats en
la gestió d'altres temes, que
potser no depengués del
mateix ajuntament resol-
dre'ls, però sí comunicar-ne
l'actual situació per al conei-
xement dels afectats.

El poliesportiu de
l'Institut

En aquest darrer cas s'hi
troba el poliesportiu de l'Ins-
titut. En temps que jo i els
companys dels altres partits
PSM-PSOE-UIM-CDS formei-
vem equip de govern, fou
una prioritat donar sortida
a aquest tema. Les gestions
fetes per mí mateix a Madrid,
com les que va fer el primer
tinent de baile, Ramon
Socias, aleshores president
de la comissió d'Esports, per-
meteren deixar a punt el
finançament i tots els
tràmits burocràtics per
procedir a la construcció del
poliesportiu.

Han passat 10 mesos i
qué se n'ha fet del tema?
Sols tenc notícies que tant
la batlessa com l'encarregat
d'esports de l'actual equip
de govern havien anat mani-
festant, ja fa més de mig any,
que prest es començarien les
obres. Ara diuen que volen
renunciar a fer-lo. Crec que
ens deven una explicació a
tots. Quina gestió han fet per
aclarir la situació de l'expe-
dient? Quina és la postura

de la Conselleria d'Educa-
ció, Cultura i Esports del
Govern Balear, que té una
participació directa en el
finançament? De tot aixe,

hem de creure que, fins al
moment, no s'ha fet res ja
que no hem estat informats.
I si no, a qué esperau a dir-
nos clarament el qué passa?

La pista poliesportiva
d'Es Puig

A la legislatura anterior
es redacte] i finan«, un pro-
jecte de poliesportiu a un
solar vora l'escola d'Es Puig.
Es començà l'obra i s'aturà
per problemes de redacció
i coordinació de fases
del projecte. Quan entràrem
a l'ajuntament ens trobà -

disponibles 16 milions
de pessetes per continuar
l'obra. Com que aquests
doblers no eren suficients per
acabar-la, vàrem decidir
modificar el projecte i apro-
fitar, amb el vist-i-plau del
president del Consell Insu-
lar, aquests 16 milions per
construir-hi una pista polies-
portiva, amb il.luminació i
que, sobretot, fos utilitzable
des del primer moment. Amb
el mateix projecte s'arre-
glaven els accessos a l'esco-
la del Puig.

El projecte es va acabar
de redactar ara fa un any,
el contractista estava en dis-
posició de començar l'obra
quan es presentà la moció
de censura, i han passat 10
mesos i encara no se'n sap
res.

Senyor Burgos, coneix
vostè l'existència d'aquest
projecte? Segons les últimes
declaracions del regidor
d'esports, allá mateix s'hi vol

Dret a veu

construir	 una	 nau
metàl.lica (tipus magat-
zem) i instal.lar-hi una pista
de bàsquet. Tot això impli-
ca renunciar al poliesportiu
de l'Institut per a sempre
(100 milions de pessetes) i
canviar per tant dues inver-
sions, aquesta i la del pro-
jecte del Puig, que fan un
total de 116 milions de pes-
setes, per una sola inversió
de 30 milions que molt em
tem, i em voldria equivocar
pel bé del bàsquet solleric,
que podria convertir-se en
una de les tantes "xapuces"
fetes en aquest sofrit poble.
Crec que és un tema que val
la pena estudiar amb cura
i a conciéncia per la
importància que té.

Joan M. Arbona Mas

Ex-batle de Sóller pel
PSM-Nacionalistes de

Mallorca
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AntologiaReflexions d'un ex-Batle

A tots els esportistes sollerics



Tomeu Darder dumiteix, però no dimiteix
La passada setmana es va infiltrar la

notícia que el primer tinent-batle Barto-
meu Darder, havia presentat la dimis-
sió com a membre del Consistori solleric.

De seguida es va sospitar que la seva
dimissió podio ser deguda a la manca

d'atenció que, tan el Govern Balear com
el Consell Insular, han tengut envers
Sóller. Bartomeu Darder, en nom de
l'ajuntament, havia presentat varis pro-
jectes per ser inclossos dins el Pla d'Obres
i Serveis i no n'havien acceptat cap.

Estació de Sa Vinyassa
Joan Puigserver Arbona

Arriba la
primavera
Temperatures:
Máxima: 19'4 graus
dia 14.
Mínima: 2'6 dia 12.

Coincidint amb l'arri-
bada de la primavera
astronómica, ens trobam
a l'inici també, de la pri-
mavera meteorològica.

Poc a poc, les tempe-
ratures es van disparant
per amunt, sobre tot la
máxima; probablement
durant aquests dies hau-

altes aconseguides durantrem arribat a les màximes més
enguany.

Segueix havent-hi manca de pluges i no es preveuen can-
vis ja que s'espera un cap de setmana molt bo.

L'Ajuntament
crihca la
lentitud de
les obres de
Telefónica al
Port

G.M.

El regidor d'infraes-
tructures de l'Ajuntament de
Sóller, Bartomeu Darder
ha criticat amb duresa la
lentitud amb qué es duen
a terme les obres de la xarxa
telefónica al Port de Sóller.
"Des del novembre -diu- hi
ha síquies fetes per alguns
dels carrers principals del
Port que encara no han estat
asfaltats novament".

Darder considera greu
aquesta situació a les por-
tes d'iniciar-se la pre-tem-
porada turística del 1993,
ja que la qualitat que es
dóna als visitants no és la
que ells esperen.

Darder es sent molt dis-
gustat per la lentitud de la
companyia Telefónica
i afirma que l'Ajuntament
ha correspost molt ade-
quadament sempre que des
de Telefónica s'ha dema-
nat col.laboració.

El motiu de la dimissió podria ser la
manca d'ajuda económica a l'Ajuntament

per part dels organismes  autonòmics.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7— Teléfono 630132

Sant Jaume, 7—Teléfono 63 1286
FABRICA: Meta, 48 - Ca'n Tabalet- Tel. 630651

.PiTy
- -	 - -

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

PIZZAS PARA LLEVAR
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Per motius de feina
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EL TEMPS

J.C.

Dins els cercles polítics de
Sóller sols es barrejava aques-
ta hipótesis i s'ha de dir que,
aquesta forma d'actuar de Bar-
tomeu Darder de presentar la
dimissió era ben compresa i
popularment acceptada.

Comunicacions

Redacció

El llarg de la setmana
anterior, els operaris d'una
empresa filial de Telefónica
ha procedit ha repartir entre
els seus abonats els nous
exemplars de la Secció Alfabé-
tica de la Guia Telefónica
de les Balears.

La nova guia conté 100
pàgines més que l'edició
anterior, corresponents a
l'increment del número d'abo-
nats, i una majar quantitat
d'informació per a l'usuari,
en el doble idioma català i
castellà.

Apèndix turístic

Com a novetat, aquesta
edició inclou un apèndix de
30 pàgines elaborat per l'Ins-
titut Balear de la Promoció del
Turisme de la Conselleria de
Turisme. En aquesttreball, pro-
fusament il.lustrat amb foto-
grafies, es fa un repàs a la
història, el patrimoni i el pal-

"Vaig dimitir per
problemes de
Mina"

Posats en contacte
amb Bartomeu Dar-
der, Veu de Sóller
ha demanat si era cert
que havia presentat la
seva dimissió com a
membre del Consisto-
ri solleric i ens ha dit
que era cert, però que
l'havia presentada
purament per motius
de feina ja que a la
Conselleria on treba-
lla uns quants com-
panys havien sol.lici-
tatl'excedéncia, i molta

de la feina que feien els altres
aniria a caure damunt la seva
persona.

A finals de març

"Quan ¡o vaig presentar la
dimissió —digué Bartomeu Dar-

satge natural de les Balears,
comarca per comarca i illa
per illa.

Normalització

Pel que fa als abonats,
Sóller experimenta un incre-
ment aproximat de 120 núme-
ros, mentre Deià n'augmen-
ta uns 50, Fornalutx devers
20 i Escorca-Lluc només cinc.

La nota més destacable de
la nova guia és el notable
esforç de normalització
lingüística dels noms dels
carrers, i la seva adequació
als nomenclàtors oficials de
cada poble.

der—, ho vaig fer dient que seria
efectiva a partir del proper dio
31 de març i que, de totes for-
mes, no era irrevocable. Ara, la
meva problemática laboral s'ha
arreglada i no tenc cap incon-
venient en continuar amb més
força que mai".

"Arribaran ajudes"

Així mateix, Veu de Sóller
demanà si estava content amb
la forma com s'havien portat les
institucions autonòmiques amb
l'Ajuntament de Sóller i res-
pongué que "no está tot acabat
i que encara es feran coses per
Sóller".

"Mantenc una total í abso-
luta fe amb les institucions de
les que depenem —afegí—. Tot i
ser conscients de la crisi econó-
mica que patim, tenen a Sóller
en compte en tot i per tot. El món
no es va fer amb un dia. Tot arri-
bará".

S'asfalta
definitivament
la Costa d'en
Llorenç

Redacció

La setmana passada,
l'empresa Estades i Gómez
inició els treballs preparatius per
al posterior asfaltat de la Costa
d'en Llorenç per part d'Aglom-
sa.

Des de l'any 1988 l'Ajunta-
ment havia promès als veïns de
la zona l'asfaltat del camí però
aquell mateix any es canvià
aquesta opció per l'alternativa
de millorar el Camí de les Tres
Creus.

Ara, setmanes abans de vén-
cer el plaç definitiu per inclou-
re l'obra dins els plans autonó-
mics, l'Ajuntament inicia l'obra
que costará aproximadament
4.000.000 de pessetes.

Port

Es sembrara'
fassers nous
el mes de
juny

G.M.

La batlessa Isabel Alco
ver ha anunciat que durant
proper mes de juny l'Ajunl
ment duró a terme una ca
panya al Port de Sóller cc
sistent en una sembrada de fc
sers a les zones de la plat
que no en tenguin.

Segons la batlessa el m
de juny és el més adequ
per sembrar aquest tip
d'arbre.

Per altra banda, durant
últims dies han estat exaquell(
els fassers la existents al Ilc
de tota la conxa del Port. Almer
un ha hagut de ser tallat cc
pletament perquè era mort i
la campanya de juny será rer
sat.

Aquesta campanya está inc
sa dins un pla iniciat per Isal
Alcover per tal de millorar l'asp
te general de la zona més tu
tica de Sóller.

Es reparteixen les noves
guies telefòniques de
les Balears



Assemblea de socis de l'ASCP a can Dulce

El passat dissabte tingué lloc a can Dulce l'Assemblea General de socis de l'Associació sollerica de
Cultura Popular (ASCP), en la qual el seu President, Guillem Bernat, va fer un repàs de tot el que
havia estat el curs anterior: activitats, grups acollits, nombre aproximat de gent que diàriament
acudeix al local(150).

Guillem Bernat també es va lamentar de no haver-se pogut fer més millores per no haver rebut
encara les 850.000 pessetes de subvenció que consten en el conveni que va signar amb
l'Ajuntament de Sóller, tot i que és probable que es faci efectiu en aquest mateix mes de març.

Es considera necessario la
construcció de la piscina

Passaró a mans d'INSALUD

Dia 3 d'abril
s'inaugurarà l'ampliació
del Centre Sanitan

G.M.

Segons informó el regidor
de sanitat, Bernat Ca bot,
el proper dia 3 d'abril es rea-
litzarà l'acte de recepció i inau-
guració del Centre de Salud
que passarà a dependre direc-
tament d'INSALUD.

L'Ajuntament de Sóller ha
hagut de costejar les obres
d'ampliació del Centre Sani-
tari ja existent a les Escolà -
pies. Al primer pis s'han ubi-

cat una sala de reunions i una
sèrie de consultes noves que
serán ocupades a partir del
proper mes. L'obra i l'equi-
pament han costat 38 milions
de pessetes i , com a contra-
partida, l'Ajuntament es desen-
tendrá del manteniment del
local i del personal.

El Centre Sanitari, per tant,
passarà a ser Centre de Salud,
amb més prestacions, i duró
el nom de Serra de Tra-
muntana.

Publicació de la conferència
de Guillem Bernat: "El ball
popular als segles XIX XX"

S'ha presentat a Manacor
la publicació de la conferèn-
cia que el passat mes d'abril
de 1992 va pronunciar el
solleric Guillem Bernat al
Patronat de l'Escala de
Mallorquí d'aquella ciutat,
amb el títol "El ball popular als
segles XIX i XX".

El director d'Aires solle-

rics, Guillem Bernat, passà
revista en aquest treball a la
història del ball popular
d'aquests dos segles. Les
fonts de la seva documenta-
ció són els testimonis de la
gent gran que ens ha tras-
més els balls que ja havien
vist bailar als seus majors, la
feina duta a terme amb Aires
Sollerics, grup capdavanter
en la recerca de tants aspec-

tes de la cultura popular, i
els 32 anys de dedicació a
tot el que suposa el nostre
folclor popular.

La presentació de la publi-
cació es va fer a Manacor el
passat mes de febrer entre
un seguit d'actes que van cul-
minar amb una desfilada
d'indumentària popular a
càrrec del grup Aires Solle-
rics.
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Joan Carles Simó

Per part de la tresoreria es va pre-
sentar el balanç del curs anterior i el
pressupost per al present curs que supe-
ra els tres milions de pessetes.

En aquesta assemblea també es
varen a provar els nous Estatuts de l'Asso-
ciació així con les Normes de Fun-
cionament Intern, lotes dues coses en
substitució de les antigues, més modes-
tes i inadequades per als nous temps
que viu l'Associació tant pel que fa al

nombre de -rups que s'hi acullen i
que integren l'únic fòrum cultural
existent a la nostra Val! de Sóller.

Al final es varen sortejar 40 apor-
tacions voluntàries que correspongue-
ren als números: 16, 56, 60, 84, 131,
162, 306, 323, 345, 349, 365, 374,
387, 415, 430, 439, 450, 477, 479,
484, 507, 545, 557, 638, 653, 669,
681, 684, 696, 747, 751, 760, 764,
819, 820, 864, 894, 905, 942, 984.

Els titulars de les aportacions
poden passar per secretaria i retirar-

les a partir d'ara.
Piscina

Dins la ment dels socis de l'ASCP
queda, però una incógnita i un desig:
será possible qualque dia fer realitat
el projecte de piscina pera can Dulce?.

Podrá el jovent de Sóller disfru-
tar, com ho feia a can Cremat, d'ins-
tal.lacionsadequades per tal d'apren-
dre a nedar o per practicar l'esport
de la natació?. Es un desig, una ambi-
ció, però també una necessitat. Ens
hi haurem de posar de valent.

Cultura

FRANCESC CASTANYER
JARDINER

- PROJECTES I PRESSUPOTS
- MANTENIMENTS DE JARDINS
- SISTEMES DE REG I AUTOMATITZACIÓ DE REGS

TELEFON 63 40 87

CASANDRA F. CORTÉS
DESE UNA OPORTUNIDAD PARA... AUTODISCIPLINA MENTAL
MATERIA Y ESPIRITU SON DOS VERDADES EN UNA

¡DESCÚBRALO!!
CONFERENCIA INFORMATIVA EL DIA 27 DE MARZO
A LAS 17 H. EN EL CENTRO CULTURAL CAN DULCE

AGRADECIMIENTO
Las familias

Messeguer y
Bennasar

desean expresar

su profundo

agradecimiento

por las muchas

manifestaciones

de condolencia

con motivo del

fallecimiento de

su hijo Joaquín,

que falleció el 18
de febrero de

1.993

CENTRO "ALA D'OR" 
CONSULTAS:

PSIQUIATRIA
Dra. JOSEFA Ma SAN PEDRO RADO (Viernes tarde)
TRAUMATOLOGIA
Dr, JUAN LUIS LEON MARTINEZ (Martes).
(Consorcio con Mutuas).
GINECOLOGIA
Dra. MARGARITA ROIG BALLESTER (Miércoles).
PEDIATRIA
Dra. JUANA Ma ROMAN PIÑANA (Jueves).
(Jefe servicio Pediatría Hospital Infantil VIRGEN DE
LLUC).
FISIOTERAPIA
Alfonso Nicolau Reyes
Servicio de practicante (Consorcio con Mutuas)
PRACTICANTE
Jeannette Vink

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



La brigada d'obres les ha construit i no sols s'utilitzaran per acollir cans sinó també altres animals
que es puguin trabar a la via pública.

Llestes les dues caneres municipals

Es posa en marxa
l'actualització del
Cadastre de rústica

P.P.

Tal com es va informar al
darrer ple de Fornalutx, en
aplicació del reial decret
1344/92, la Gerencia Terri-
torial del centre de Coopera-
ció Catastral de/es Balears ha
iniciat els tràmits per procedir
a l'actualització del Cadastre
de la riquesa rústica del muni-
cipi. Es dóna la circunstáncia
que el Cadastre actual té més
de 30 anys de vigència.

Junta Pericial

La primera diligència ha
estat el nomenament de la
Junta Pericial assessora,
que estará integrada per les
persones següents:

President: Jordi Arbo-
na.

Secretari: Francesc V.
Bullan.

Tècnic municipal: Joa-
quim Ozones.

Vocal designat per la
Gerència: Antoni Jaume.

Vocals designats per la
FederacióA9rícola-ramadera
Balear: Guillem Oliver i
Joan Alberti.

Vocals titulars elegits per
l'Ajuntament: Antoni
Marroig i Bernat Mayal.

Escepticisme

El consistori es mostró
escèptic respecte a la possi-
bilitat d'actualitzar el Cadas-
tre segons les dades reals. La
creéncia generalitzada és que
hi haurà molts bocins petits que
seran mals d'aclarir, i que bona
part de les escriptures tampoc
aclariran gaire cosa. Joan
Albertí sentencié que la seva
Funció seria simplement "pro-
curar que ho facin bé, perquè
per això cobren".

La primera reunió de la
Junta Pericia l estava prevista
per ahir mateix.

Cinc sollerics implicats en una agafada de "hachís"
Redacció

La setmana passada, la
Guórdia Civil de Ciutat tan-
cava la investigació d'una
banda de trófec de hachís
que operava arreu de tota
Mallorca. La desmantelació
de l'esmentada banda donó
com a resultat la decom is-
sació d'un carregament
de hachís de 200 kilos
i la detenció d'una vintena
de persones residents a molts
d'indrets de Mallorca, així
com de 5 persones de Sóller.

Els fets començaren ara
fa 6 mesos quan la Guàrdia
Civil va començar a sospi-
tar d'un moviment poc nor-

mal dins els cercles de per-
sones relacionades amb el
tràfec d'estupefaents de
Mallorca i molt concreta-
ment de Sóller. De seguida
es posava en marxa tot el
dispositiu per conèixer amb
exactitud el que succeïa i
mirar de desmantelar la
moguda en qüestió. Confor-
me passaven els dies, el cer-
cle més es tancava i més
dades es coneixien fins arri-
bar al punt de saber, que un
veler d'uns aproximadament
9 metres s'havia des-
plaçat al Marroc amb la
intenció de dur cap a Mallor-
ca la droga en aquets
moments requisada.

Totes les forces de
seguretat a
l'espectativa

A partir del moment en que
es va tenir seguretat del tras-
lot del hachís a Mallorca, tota
la Guàrdia Civil estava a
l'aguait ja que es desconei-
xia el lloc de destí final del
"xocolate", pensant-se que
podria fácilment venir a Sóller
ja que els dos tripulants del
vaixell, ara detinguts,J.J.B.N
i B.P.0 eren sollerics.

La vigilància va donar com
a resultat la localització del
vaixell al Port de Palma peró,
en el moment de ser registrada
la nau, la droga ja no era al

seu interior, havia sigut tras-
nadada a una vivenda de la
zona d'es Fortí.

A partir del moment es
començaren a fer tota una
sèrie de detencions que dona-
ren com a resultat unes 20 per-
sones, d'entre les quals cinc
d'elles, eren de Sóller,J.J.B.N
i la seva esposa i B.P.C,
malgrat les altres dues, els ger-
mans G.M.M i J.R.M.M, ja
feia més de 15 anys que no
resideixen a la vall.

Al llarg de la setmana, la
Guàrdia Civil ha anat regis-
trant els domicilis dels impli-
cats, així com els d'altres per-
sones que podrien haver estat
relacionades amb el fet.
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Fornalutx

G.M.

ja estan a punt per ser uti-
litzades les dues caneres que
l'Ajuntament de Sóller ha habi-
litat en els terrenys de l'antiga
Estació Depuradora, consis-

tents en un tancat amb reixa
metàl.lica i una caseta de fusta.

Quan les autoritats locals
tenguin coneixement de la
presència en la via pública
d'algun animal perdut o aban-
donat, seró recollit i instal.lat

en aquestes ca nenes on hi res-
tará una setmana. Passataquest
temps, si no es produeixen
reclamacions de cap tipus,
l'animal será posat en mans
de la Societat Protectora d'Ani-
mals.

Mor un jove en
circumstancies
extra nyes

Redacció

El passatdissabte, al voltant
de les 15 hores, la Policia Local
rebé una trucada d'un domici-
li particular sol.licitant la  presèn-
cia d'una patrulla, així com la
del metge de guàrdia. El fet es
resumia en que, s'havia trobat
al jove Ginés Verdú, de 31
anys, mort a l'interior de la viven-
da dels seus pares.

Al lloc del succeït es personé
el metge de guàrdia que va cer-
tificar la mort del lave, però
sense poder assegurar els motius
i per tant, serà l'autòpsia la que
determinará el motiu de l'óbit.
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• PORTER AUTOMATIC
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La junta provisional vol integrar un vice-president de cada municipi de la comarca.

Les escoles d'EGB
celebren avui el
Dia de l'Arbre

G.M.

Els diferents col.legis i
escoles d'EGB del municipi
celebren avui el Dia de
l'Arbre amb diverses acti-
vitats consistents, la majoria,
en sembrades de plantes a
les vies públiques.

El regidor de medi
ambient, Bartomeu Dar-
der, presentó la campanya
d'enguany organitzada, com
és habitual, per l'Ajunta-
ment.

Les voreres de la Carre-
tera de Desviació, des del
Convent fins a la Benzineria,
seran poblades d'arbusts. La
flora no afectará el pas dels
vianants perquè es localit-

zará fora de la zona transi-
table i, per altra banda, ami-
norará la gravetat dels acci-
dents de circulació que es
puguin produir a la carrete-
ra perqué actuaran de pro-
tecció quan un vehicle surti
de la calçada.

A la zona del Col.legi
Es Puig els alumnes repo-
saran els arbres que a la cam-
panya de l'any passat no afe-
rraren.

També es sembraran
arbres als terrenys que l'Ajun-
tament ha llogat darrera la
Torre, al Port, en previssió
d'ubicar-hi un aparcament
pera cotxes. Els alumnes arri-
baran al Port en un tramvia
especial gratuït.

o
N
A

Plaza de la Torre, 7
Teléfono 63 10 25

Puerto de Sóller

Especialidad en Paellas y Mariscos   

O BAR RESTAURANTE

A partir de diumenge dia 21 estarem al servei del públic
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Amb l'objectiu d'afrontar el repte de l'Europa comunitaria 

Es crea una Agrupació
per a la Defensa
Sanitària de la ramaderia

A finals de la passada
setmana quedó
constituïda una
Agrupació per la
Defensa Sanitaria de
la Ramaderia (ADS),
que ha estat batejada
amb el nom de "Serra de
Tramuntana".

Segons el seu
president, Joan
Alberti, la Conselleria
aconsellà als ramaders
aquesta unió, i de
seguida es posaren en
marxa per cercar
assessorament tècnic,
que trobaren en la
persona del veterinari
local Caries Simarro
que col.labora en
aquesta empresa de
forma desinteressada.

J.C.

Un grup de ramaders entu-
siastes, residents a la comar-

El Consistori ha encomanat el
pregó a Aina Moll.

ca de Sóller i en altres pobles
colindants, preocupats per la
problemótica que suposa
l'afrontament de la nova nor-
mativa sanitaria i el compro-
mís de la Comunitat Europea
pel que fa a tot el que envolta
a l'agricultura i ramaderia,
s'han unit amb la finalitat de
formar el que s'anomena una
"ADS".

Davant el fet d'afrontar el
repte que suposa l'entrada en
la CEE, els ramaders s'han vist
obligats a unir-se per faci-
litar el món de l'administra-
ció.

Ara es reben moltes ajudes
pel fet de dur a terme un bon
control sanitari del ramat, ja que
la nova normativa en la que els
espanyols estam inmersos, és
molt clara i concisa.

Neixement de la "ADS"

L'ADS "Serra de Tramunta-
na" nasqué a Sóller arran d'uns
primers contactes mantinguts el
mes de desembre entre alguns
ramaders, que posteriorment
decidiren mantenir conversa-
cions sèries amb personal de la
Conselleria d'Agricultura amb

G.M.

La Filóloga i Coordinadora
de la Campanya de Normalit-
zació Lingüística de la Canse-
Merla de Cultura, Aina Moll,
ha estat la persona escullida per
Ilegir el pregó de la Fira. La
Comissió de Cultura de l'Ajun-
tament de Sóller l'elegí per una-
nimitat d'entre les propostes.

La batlessa i responsable de
l'àrea de cultura de l'Ajuntament,
Isabel Alcover destaca el fet

el fi de dura terme aquesta agru-
pació

Els fundadors afirmen estar
totalment deslligats dels partits
polítics i creuen firmement que
d'ella en pot sortir beneficiada
molta gent a canvi de res, ja
que és una agrupació sense
cap ¿min.' de lucre i amb total
exempció fiscal.

70 associats i 5.000 avenes

De moment, l'ADS compta

que enguany sigui una dona la
protagonista del pregó i decla-
ra que, malgrat no tengui una
relació estreta amb Sóller, és una
persona prou coneguda en tots
els àmbits.

Per altra banda ahir vespre
va tenir lloc a l'Ajuntament una
reunió per elaborar el programa
de festes de la Fira on hi estaven
convocats els responsables d'asso-
ciacions i grups cívics del muni-
cipi i demés interessats en l'orga-
nització de la programació.

amb setanta associats criadors
que agrupen un important nom-
bre d'ovelles. L'àrea que cobreix
aquesta agrupació es centra
especialment en la comarca de
Sóller, fins a Escorca i Bunyo-
la.

Els associats no paguen cap
tipus de quota ni d'inscripció.
S'hi poden associar totes aque-
lles persones que crien ovelles
i cabres, amb l'única condició
de presentar la cartilla sanita-
ria dels seus animals, i que
les seves terres estiguin situades
a les demarcacions de l'àrea que
cobreix l'agrupació "Serra de
Tramuntana".

Primera assemblea

El pròxim dia 2 d'abril
tendrd lloc la primera assem-
blea en el local de can Papa,

en la qual es procedirà a nom-
brar els nous membres de la
junta directiva, perquè l'actual,
presidida per Joan Albertí,
vecepresident Joan Burgos,
secretari Amador Puig i Car-
ies Simarro com o tècnic vere-
rinari, ha condiderat oportuna
la inclusió d'un vicepresi-
dent de cada una de les
localitats que formen part
de la ADS. A la mateixa
assemblea, acudiran alguns
destacats membres de la Con-
selleria d'Agricultura que ofe-
riran tot tipus d'explicacions als
presents.

A la vegada que s'ha for-
mat l'Agrupació, aquests s'han
oferit per organitzar durant les
festes locals de Sóller, en el mes
de maig, una exposició
d'animals de roces seleccio-
nades.

Aína Moll, pregonera
de les Fires



NOTES:
És una acta del notari _loan Avinyó
del 14/11/1407 (ARM, A-21, foli
130).

(2) Encara es diu Can Frontera un hort
dels que confronten amb la síquia,
que segurament és part de l'hort de
Pere Frontera que esmenta el docu-
ment.
D'altra banda, el document també
ens informa que en aquell temps ja
existien un safareig i un aljub "baix
de la possessió de Pere Peretó, a la
plaça comuna de Biniaraix". Serien
aquests dipòsits els mateixos que hi
ha ara a les rentadores, baix del
camí del Masroig? Estava ja cana-
litzada l'aigua de la font del Verger
fins a Biniaraix? Dues preguntes força
interessants que, de moment, no estam
en condicions de contestar.

(3)

( 1 )

D E,
4- FORNALUT X

PLA DEL BJ SBE

ILocalització
de ia tibia

can'
üll de le fon t
i Resclosa

Antig a
arbreda de

polis

Primitiva
canalltzació
enterrada

LPlano' del traçat del ramal superior de la font de la P.1 "u, on s'especifiquen els safareigs contigus a la síquia.

IARAIX

Torrent

Po r t a
deis horts

HORTA	DE
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La petita hist6r le la nostra Vall    
-11E1M1~1n1111~,     

Es un fet històricament comprovat a molts indrets que, a la Baixa Edat Mitjana, l'aigua que baixa'
pels torrents era captada mitjançant distints enginys hidràulics i posteriorment passava a engrossar

cabdal de les fonts, que eren utilitzades per a ús corrent de la població o per fertilitzar les hortc

Un document notarial de l'any 1407 guardat a l'Arxiu del Regne de Mallorca ens dóna a conèixer l'existència a la nost

Van d'almanco un sistema de captació d'aquest tipus: l'aigua del torrent de Fornalutx era captada mitjançant una resclosa
pedres i vessada dins la síquia de la font de la Mare de Déu, que rega l'horta de Biniaraix. El cabdal d'aigua era regulat mitj(

çant un sistema de fibles que desviaven els sobrants novament al torrent (1).
En uns moments en que l'ús de l'aigua era més reduït que a l'actualitat i que les captacions
artificials (pous, perforacions, etc.) eren pràcticament inexistents, és ben probable que el cabdal fos
més elevat que ara i que els torrents duguessin aigua durant una major quantitat de mesos a l'any. Es ben
natural, doncs, que l'aigua del torrent de Fornalutx, encara no contaminada, fos fàcilment aprofitable fins ben
entrat l'estiu.

Ti Pere Ferrer 0.0 cL lre de Dau, a principis del su
Plàcid Pérez

Sempre hem tengut la
convicció, no demostrada
documentalment, que la
font de la More de
Déu és d'origen musulmà
i, per tant, creim que ja
estava en funcionament en
el moment de la conquesta

de Mallorca pel rei En
Jaume.

Es ben estrany, en
canvi, que el nostre his-
toriador Rullan i Mir no
esmenti per res aquesta
font en els capítols que
parlen de les aigües de
rec, a la "Historia de
Sóller".

Identificació

El document al qual ens
referim no al.ludeix a la
font de la Mare de Déu,
sinó la font den Pere Ferrer.

Calia idó, en primer
lloc, demostrar que les
dues fonts són la mateixa
i, per tal d'aconseguir-ho,

ens hem valgut de les fites
geográfics que ens pro-
porciona el document i que
són molt ciares: la font den
Pere Ferrer estay() situada
"baix del comí que va de
la vila de Sóller a l'alque-
ria de Fornalutx i baix de
la possessió anomenada
Lo Bisbe". Per la seva
banda, les aigües que dis-
corrien del torrent eren
captades mitjancant una
resclosa i s'unien a la font
"dins un tros d'arbreda de
polls". Una vegada que
s'havien ajuntat, les aigües
eren conduïdes "per la
síquia que va des d'aquest
torrent cap a l'alquería de
Biniaraix, passantpel límit
superior de l'hort de Pere
Frontera, fins al portal dels
horts de Jaume Busquet,
situat devora el comí que
va de Biniaraix a Bini-
bassí".

Tant la resclosa del
torrent com la font, la
síquia, els camins i els topò-
nims són fàcilment localit-
zables avui en dia, (2) i
ens permeten identificar
sense cap mena de dubte
la font de la Mare de
Déu amb aquella que a

principis del segle XV
deia la font den Pe
Ferrer.

Una simple inspec(
sobre el terreny ens ha
veure que, tot i que el ran
principal este' entubat,
molts indrets encara s
visibles les pedres q
delimitaven els marges c
ginaris de la síquia,
davall del comí que va
Biniaraix a la carretera
Fornalutx s'hi conser
intacta la canalització F
mitiva. Això ens perrr
d'assegurar que el traç
de la síquia principal
exactament el mateix q
tenia en el segle XV.

abeurar el bestiar tant
gros com petit". L'aigua
que sobrava "discorria
cap a la mara construida
d'antic", des d'on els binia-
raixencs també tenien
empriu per regar per tan-
des els arbres dels seus
horts".

Podem inferir d'aquí
que els habitants de Binia-
raix s'abastien d'questa
font, tant per beure com
per rentar roba, netejar-
se i abeurar els animals

( 3 ).
L'aigua que sobrava

era utilitzada per regar, i
això demostra que el traçat
de la síquia de la Mare
de Déu ens delimita per-
fectament el perímetre
màxim que assolí l'horta
de Biniaraix en el segle
XV, en la qual s'hi conra-
va hortolissa, vinya i arbres

La resclosa situada dins el torrent de Fornalutx, baix del camí i del Pba del Bisbe, encara es
conserva en molt bon estat. Darrera el canyar de la dreta s'hi troba l'ull de la font.

Ús de l'aigua

El segon interrogc
que ens resol el documE
és el de l'ús que es dar
va a l'aigua conjunta fruiters que, en cap cas
la font i de la resclosa. eren tarongers. Per damunt

L'acta que comentc de la sigui°, no hi havia
ens assabenta que els ha horts sinó sols vinya i oli-
tants de l'alqueria de Bin, var, i només la presència
raix "tenien empriu tarn d'algun fontinyol o albe-
l'hivern com a l'estiu p lló a qualque possessió hi
adequar les aigües p
beure i per a les sev
necessitats, així com p

feia possible el conreu
d'una marjadeta d'horto-
lissa.

Els ramals conserven algunes pedres i liases de la síquia
original. A la fotografia es pot observar l'indret on un d'ells

travessa el camí de Birdibassí.

El document que comentam és una acta de concòrdia
d'un plet entre els habitants de Biniaraix i la família Fronte-
ra, i la seva lectura ens proporciona algunes dades addi-
cionals prou interessants.

El plet el mou Pere Frontera, al.legant que "l'aigua
només pot circular per la síquia durant l'estiu, en que és
necessari regar els arbres", i es queixa que "l'excés de cab-
dal ha desbordat la síquia i ha destruït el meu hort, que ara
tan sols és un camp".

El procurador dels biniaraixencs, Antoni Colom, en
contrari sustentava que tenien empriu d'utilitzar l'aigua tot
l'any.

Per tal d'evitar feines i despeses i defugir qüestions que
segurament venien d'antic, el dia 14 de novembre del 1407
ambdues parts arriben a un acord que es fonamenta en les
bases següents:

Pere Frontera reconeix als biniaraixencs el dret de fer dis-
córrer l'aigua de la font i de la resclosa per la síquia durant
tot l'any fins al comí que va de Biniaraix a Binibassí; és a
dir, fins a les rentadoretes que hi ha baix de sa Quinta-
na.

Els habitants de Biniaraix es comprometen a "col.locar
dues pedres al darrer trestellador de l'arbreda, a la banda
de Biniaraix, enmig de les quals hi sigui posada una post
amb un forat rodó de la gruixa del braó d'un home," per on

passarà l 'aigua per al seu ús i empriu

Un raonable acord

Un forat del
rodó del braç
d'un home

durant l'hivern, i no més cabdal que
aquest. I si qualcun dels regants
necessita més aigua durant l'hivern,
per fer hortolissa o per fer obra, podrá
llevar la post d'aquesta fibla sempre
que la torni col.locar al seu lloc en
acabar, sota l'advertència d'una
multa d'una lliura cada vegada que
se n'oblidarà. Finalment, els binia-
raixencs es comprometen a tenir con-
dretes les confrontes dels seus horts
amb la síquia, per tal que l'aigua pugui
circular sense dificultats i evitar així
perjudicis als Frontera.

Encara que molt modificada, la
fibla de qué parla el document enca-
ra és perfectament identificable amb
la que es traba abans del primer safa-
reig, baix de la carretera de Forna-
lutx, que acompleix encara la matei-
xa funció: desviar cap al torrent les
aigües sobrants de la síquia.

1
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Solemnitat de Sant Josep
Encara que aquest

divendres sigui un dia fei-
ner, l'Església celebra
la Solemnitat de Sant
Josep. A totes les parrò-
quies es celebrará l'Euca-
ristia:

A St.Bartomeu, a les
9 i a les 20 hores.

Al monestir de l'Oli-
var, 12'30 hores.

A l'Horta, 19 hores.
Al Port, 18'30 hores.
A l'Hospital, 18

hores.
A Biniaraix, 20 hores.

Dia del Seminari:
Les Diócesis celebren

el Dia del Seminari. Es
una ¡ornada de pregà-
ria, presa de concién-
cia i aluda a aquesta
causa.

"CAPELLANSJOVES,
UNA NECESSITAT
URGENT", és el lema
d'enguany.

Sortirá per la Fira 

"Veu de Sóller" publicará un
extra fet per les escoles de la Vall

Redacció

Des del mes passat, els
col.laboradors de Veu
de Sóller hem començat
a treballar juntament amb
els mestres i alumnes de
les escoles solleriques dels
Sagrats Cors, Sant Vicenç
de Paül i Es Puig per tal
de poder oferir als lectors
un especial elaborat total-
ment pels alumnes del
darrer curs d'E.G.B.

Per la Fira
Aquestsuplement, que

Tercera Edat

será semblant al de l'any
passat, estará finançat ínte-
grament per "Sa Nostra",
i sortirà al carrer
dint amb la setmana de la
Fira de maig.

Les tasques han
començat amb unes expli-
cacions de la mer del nos-
tre director Jaume
Casasnovas i del res-
ponsable de maquetació
Jaume Alberti dirigi-
des als alumnes, en les
quals els escolars han
après a diferenciar els arti-

cles d'informació dels
d'opinió i de la línea edi-
torial, així com les distin-
tes parts que constitueixen
un diari. La maquetació i
el tiratge han estat també
alguns dels temes analit-
zats en aquestes trobades.

A partir d'ara i sota la
direcció dels seus educa-
dors, els alumnes realit-
zaran una completa tasca
periodística tocant temes
molt diversos, part de la
qual será publicada a les
nostres planes.

Al nou local hi fa un estar de Déu
Joan Seguí Oliver 

En aquests dies pas-
sats de neu i fred, i de
rigorós hivern, és quan
ens hem donat compte
del benestar que tenim
al local de la Tercera Edat
( podríem dir que hi
estam com en el cel)
amb la calefacció. Ja
tenim instal.lat també el
telèfon i és el número

630526.
Recordau que cada

dijous, el conserge
Antoni Reus fa una
especialitat seva, en
temps de Quaresma, pas-
tes d'aquest temps.

Conferència
Per dia 25 de març

tenim a les 16'30 hores,
una interessant con-
ferència sobre la Medi-

cina Naturista, pel Doc-
tor Ramis de la clínica
Armonio. Esperam lavas-
tro assistència.

Onomástica
Dia 19 solemnitat de

SantJosep, és l'onomàs-
tica del President de la
Tercera Edat Pep Mora
Saletas, Ii desitjam
molta salut, benestar i
molts d'anys de vida.

José Samper
mostrará el
seu nou invent

Redacció

L'inventor solleric José Sam-
per mostrará al públic el seu
darrer invent: una turbina estal-
viadora d'energia.

El lloc de la demostració
serà l'aparcament del túnel del
Coll, a la part de Palma, aquest
dissabte i diumenge de 90 21
hores.

La Junta
G.M.

teca (correr de sa
Mar, 59).

Confiant que
haurà despertat el
vostre interés el
motiu pel qual heu
estat convocades,
us hi esperam a
totes.

La batlessa Isabel
Alcover va prometre
divendres en roda
informativa que prest
es reposaran els ele-
ments del parc infan-
til de la Plaça dels Esti-
radors retirats fa tres

anys en motiu de la
realització de les
obres de millora del

Pa ral.lelament
será reasfaltada tota
la Plaça després de les
obres de clavegue-
ram sofertes aquests
dies.

Rectificació
Redacció

A la crónica de la setma-
na anterior sobre l'homenat-
ge al glosador Pau Noguera
afirmàvem que el grup Corrio-
la escenificó una biografia del
glosador feta per Guillem
Colom. En realitat l'escenifi-
cació és original de Francesc
Pérez Ferrer, basada en la
biografia de Pau "Sarol" escri-
ta per mossèn Josep Rullan i
Mir.

Cultura

Recordam
la trobada

Volem recordar
a les simpatitzants,
col.laboradores i
sòcies que dissab-
te, dia 20 actual,
a les 6 de l'hora-
baixa, tendrá lloc
una trobada al
local de la Biblio-

ES reposará el
parc infantil
deis Estiradors

FAlomar Perfums"
"GRAN PROMOCION"
MARGARET ASTOR

1Por el valor de 1.500 pts. de compra
en cosmética le regalamos

un bonito obsequio

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.9 1 María Escalas Frontera
(Vda. de Pablo Alemany Frontera)

(L'amo en Pau d'es Molí)

que falleció en Sóller, el día 14 de
Marzo de 1993

A LA EDAD DE 94 AÑOS

Casa Mortuoria: Cl. Vuelta Piquera, 9

e
Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. José Raja Morales

que falleció en Palma, el día 16 de
Marzo de 1993

ALA EDAD DE 71 AÑOS

Domicilio en Sóller: C/. Alquería del Conde, 12
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Com podeu veure, de moment, aquesta senyal ha estat víctima dels inspirats
pintors. Ara, la podem veure; ara bé, no es  torbarà gaire a desaparèixer del

mapa ja que el batzeram i l'herba ben segur que la taparan. No és molt
necessari, ja 9ue sols diu que entram dins el terme de Sóller i, si un no és molt
despistat, veient aquesta selva de més de tres metres d'alçada, ja pot veure

que només passa a Sóller.

Avisos Eclesials
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Billar

Nova derrota deis sollerics

Muro 8 So
Botígueto O

Joan

Nova derroto
listes de Sa	 ¡pilan;
delfortconjunt del Foivientde
Cultura Murense

Atezando.,
l'estrella
Perdent la
només

Tomás Plomer tingué un
cantricant bastant jove (uns

anys) pera, de molta qua-
litat.  Durant la primera mitja
partido dugueren tots dos una
mitjana  una carambola per
entrada. Al final s'imposà
clfribflel billarista local murer.
Demá o So Botigueta

1s billaristes

I que el fou de bona la paella de "Veu de Sóller"...!

Més de cent persones ens
arreplegàrem al voltant de la paella

a
nacían°

Les
a les
assegurc
taran

Bartomeu Moto no
pogué contra la superioritat
aplastantd'en Bennassar, que
el derrote: per 30 a 17.

Joan Jorquera estava
molt nirviás fins o tes<

Però ¡a era un poc m

Petanca

Redacció

Tal com havíem anunciat, el
passat dijous, a les 22'30, el
col. lectiu de Veu de Sóller ens
unírem en bulla juntament amb
els membres del C.F. Sóller,
seguidors i directius i més de
dues jovenetes, i amb altres
membres del club Atlètic Bale-
ares per sopar plegats.

Tinguérem l'ocasió de men-
lar una extraordinària paella cui-

nada per un dels directius,
acompanyada de bon vi i de
més de dues ensaïmades de
crema i cabell d'àngel.

En definitiva, una nit de goig
amb uns moments molt agra-
dables de tertúlia i rialles a valer.
A l'esdeveniment, no faltaren les
animacions microfóniques del
"speaker" del club, Joan
Barceló, sempre atent a tot el
que faci falta i a punt de resal-
tar aquells detalls que habi-

tualment a tots sen's obliden.
No va sobrar ni un sol gra d'arròs
ni un sol culet de vi. Tots partí-
rem a dormir amb la panxa plena
i sobre tot contents i no enga-
nats.

Des d'aquestes planes volem
encoret¡ar al Club a continuar
endavant i a que aquest sopa-
ret no sigui el darrer.

Sort i ànims. Visco el
Sóller!.

poden       

El "1 12 hores de
petanca Belles
Pistes", pel C.P. Sóller 

Buixó al final de torneig, ocupar
placa d'honor.

CLASSIFICACIONS
FINALS:

1.-C.P. Sóller, 22 punts,
(Kolau, Castanyer,
Esteban, BLAI,
Duque).

2.- C.P. Belles Pistes, 21
punts, (Bota, Mingorance,
Manrique, Reynés, Sellés).

3.- C.P. Unió de Sóller, 18
punts, (Menéndez,
Martorell, Timoner, Ferrer
Valladolid).

TORNEIG CATEGORIA
INFANTILS:

Interessant i aprofitós
resultó el torneig de petan-
ca per infantils, on es
començaren a veuredetalls
molt bons d'alguns dels

participants i partides forca
emocionants.

CLASSIFICACIO:

1.-J.Arbona, C. Bota,
M.Millón.
2.- L.Llompart, T.Plaza,
Ricardo.
3.- A.Millon, R.Calero,
F.Arbona.
4.- J. Hernández,
M.Hernández, David
5.- R.Femenias, P.París,
P.Mascaró

En el lliurament de tro-
feus el C.P. Unió de Sóller
donó una placa a la triple-
ta campiona de Balears
1.992, de primera catego-
ria, (Llorenç Reynés,
Manolo Manrique i Tolo
Timoner). Els dos primers
esmentats, avui a les files del
Belles Pistes, i que han
col.laborat amb l'ascens
d'aquest club. 

El passat dia 14 es
celebró el "I 12 HORES
DE PETANCA BELLES PIS-
TES", amb la inscripció de
vuit equips composts per
cinc lugadors cada un d'ells.
Hi prengueren part els tres
clubs locals. Belles Pistes
presentó 4 equips, Unió de
Sóller 3 i el Sóller 1.

Les partides foren molt
emocionants i molt ¡usts els
marcadors, degut a la igual-
tat i rivalitat que hi havia
entre els clubs i els partici-
pants. Normal i lógica la
victòria final del C.P. Sóller.
Sorprenent l'actuació del
Belles Pistes, que després de
l'ascens aconseguit aques-
ta temporada, es troba
pletóric de moral i de
molt bon joc. Decepcio-
nant, en canvi, la participació
de les "estrelles" del Unió
de Sóller que no pogueren,  Són dos els equips del "Belles Pistes" que ascendeixen.
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ESPORLES

No fou gens fácil
aconseguir
aquesta victòria

Bielet

Sóller: Juan jo, Vázquez,
Nadal, Brugos, Tovar, Martín,
Cladera, Marín (Sergi minut
61), Ferrer, Carmelo i Aguiló
(Edu minut 75).

Esporles: Lázaro II, Rome-
ro, Del Rio (Delgado minut
71), Aulí, Vázquez, Alvárez,
Puigserver, Jesús (Català minut
60), Mir, Lázaro I i Fuster.

Arbitre: L'arbitratge del
partit va córrer a cárrec del sen-
yor Caballero Alvarez aju-
dat pel senyors Bueno i Arri-
bas, que mostró targetes gro-
gues als lugadors locals Sergi
(minut 91) i al visitant Puigserver
(minut 44).

Gols: Aguiló de cop de cap
marca el 1-0 culminant una gran
pasada de Ferrer en el minut
16, Aguiló marca el 2-0 des-
prés de que Vázquez fes una
gran jugada fusilant al porter
i Ferrer en el minut 92 marca
després de regatejar al porter
en una arrancada del mateix
mig camp, 3-0.

El Sóller sense realitzar
un gran partit va
guanyar còmodament

El passat diumenge cap-
vespre ens va visitar l'equip de
l'Esporles, con junt que no era
perillós però si respectat, la
veritat és que malgrat el mar-
cador sigui clar, els sollerics
varen tenir més problemes dels
prevists per guanyar la con-
frontació.

Aguiló en el primer minut
ja donó el primer avis

Just començat el partit i
quan corria el primer minut
n'Aguiló fa una galopada amb
la pilota controlada i quan es
disposava a xutar, el seu defen-
sa l'hi treu, donant-la amb el

peu al porter i l'àrbitre no
pitó la falta que fou molt pro-
testada.

Quan corria el minut 16,
Ferrer recull una pilota enmig
del camp pujant-la a gran velo-
citat i el seu perfecte pas és con-
vertit en gol d'un espléndit cop
de cap per Aguiló (preciós).

Cladera hagués pogut
augmentar el marcador

Després de que l'equip local
fes un parell de jugades de perill,
en Cladera en el minut 19 xuta
una falta directa foro de l'àrea

estavella la pilota al troves-
ser, Tovar la recull i xuta alt.

Minuts de joc d'atac
pels dos equips

Els dos equips realitzaven

un joc d'atac i feien jugades de
perill, els dos porters varen tenir
malta feina, el joc fou vistós i el
públic es divertia. Vázquez tin-
gué una clara oportunitat per
marcar i Fuster pels visitants.

En el minut 42 el gol de
la tranquilitat

Quan corria el m inut 42, Váz-
quez fa una gran jugada i quan
es trobava al lateral de l'àrea gran,
passa la pilota a Aguilóquetorna
marcar, arribant al descans amb
aquesta victòria de 2-0.

Decaiguda després del
descans

A l'inici de la segona part,
el joc era poc incissiu i avo-
rrit, no es produien oportu-
nitats de marcar i els equips
semblaven conformats. Els
minuts passaven i poques
jugades es poden contar, es
feren els canvis per part dels
dos equips i poques coses
varen canviar.

Ferrer un dels més
lluitadors tot
l'horabaixa

Ferrer que fou un dels més
lluitadors tot el partit i que ¡a havia
protagonitzat unes guantes esca-
pades, quan corria el temps de
descompte es trobava en el
círcul central dins el camp del
Esporles, Carmelo li fa una pas-
sada i els defensors es queda-
ren aturats, enfilant la porteria i
quan Ii surt el porter el dribló,
marcant un gran gol. Els jugo-
dors visitants es pensaven que

es trobava en foro de ¡oc.
Acabó el partit amb aquest

marcador que pareix més fácil
del que realment fou.

Proper parta
El Sólleranirá a jugar a l'Are-

nal, és d'esperar que aquest
conjunt no trenqui la línea de
bons resultats de que disfruta
d'equip de Bestard i els solle-
rics no tornin de buid.

Primer gol de n'Aguiló. S'encarrilava bé el partit. Ell fou l'autor dels dos primers.

RESULTATS

J. E. P.	 F. c.. Pies. CD Constancia - CD Cala Millor 	
CD Son Roca - CD Ferrloiense 	

6-0
0-31. CD ~noca 	 27 20 4376 22 44 + 16

2. Sta Eia 	 27 17 7343 19 41 + 15 CD Mayor - CO Manacor 	 1-2

3. Málorca Atco. 	 28 16 5765 31 37+ 11 CD Ferrerias - UD Arenas 	 1-0
4. Playas Calviá 	 28 16 4 8	 51 33 36 + 8 CF Soller - CO Esporlas 	 3-0
5. At Baleares 	 28 12 10 6	 46 31 34 + 8 UD Poblense	 SD Pormany 	 1-0
6, CF Soller 	 28 13 78 49 33 33 + 5 CD Uosetense - At. Ciudadela 	 2-2
7. CO Alayor 	 28 12 9745 35 33 + 3 Porto-Cristo - At. Baleares 	 1-1
8. CD Ferrerías 	 28 12 8834 29 32 +2 CD Cardessar	 Mallorca Ateo 	 1-1
9. UD Pcblense 	
10. CD Cala M'id 	

28
28

14
10

3
8

11	 34
10	 40

31
46

31	 + 3
28

Playas Cavia - Sta. Éulalia 	 1-1

11. CD Feniolense 	 28 8 11 9	 23 26 27 - 1
12. CD Cardessar 	 28 6 13 9	 28 34 25 - 3 Escolar - Montaura 	 1-1
13. CID Esporlas 	 28 9 7 12	 30 42 25 - 3 Fernolense - Sta. Eugenia 	 1-4
14. At_ C,iudadela 	 28 8 8 12	 35 43 24 - 2 SArracó - Petra 	 2-2
15. UD Arenal 	
16. SO Pdmany 	

28
28

8
6

5
8

15	 31
14	 22

41
47

21	 - 7
20 - 6

Barracar - Artá 	 2-0

17. CD Ccnstancia 	 28 7 4 17	 36 48 18 - 12 Pon Sóller - Collerense 	 3-0

18. Porto-Cristo 	 28 8 2 18	 30 53 18 - 10 Margartense - Soledad 	 1 - 1
19, CD Uosetense . 28 5 7 16	 33 54 17 - 11 Ses Salines - Cide 	 3-0
20. CD Son Roca 	 28 4 6 18	 18 71 1 4 - 16 Mcitería - Rotlet Mol. 	 1-2

Tercera divisió Primera regional
2. C. L P. F. C.. Res.

1. Margarita:~ 	 24 13 8 3 39 19 34 + 12
2. Soledad 	 24 12 9 3 50 25 33 + 9

3. Artá 	 24 13 5 6 61 32 31 + 7
4. Sta Eugenia 	 23 13 4 6 51 31 30+6

5. Ses Salines 	 24 12 5 7 42 36 29 + 5
6. Petra 	 23 8 10 5 44 26 26 + 2
7. Independiente 	 23 9 7 7 48 33 25 + 1
8. SArracó 	 23 8 9 6 36 31 25 + 1

9. C.dlerense 	 24 9 7 8 31 43 25 + 3
10. Port Sóler 	 24 10 4 10 30 31 24
11. Flotiet Mol. 	 24 5 11 8 37 42 21 - 3
12. Barracar 	 23 7 7 9 38 46 21 - 3

13. Ferrioiense 	 23 4 12 7 25 31 20 - 4

14. Montaura 	 23 7 3 13 39 54 17 - 7

15. Cide 	 24 4 9 11 28 47 17 - 5
16. Escolar 	 23 6 4 13 27 45 16	 8
17. Alquería 	 24 1 4 19 23 77 6-16
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Futbol Tercera Divisió Futbol Cadet      

La Salle 3 -
Sóller
El Sóller no
treu el cap

Toni Lladó

Sóller: Pomares, Morell,
Col', Marroig, Puig, Ensenyat,
Sampol, Miki, Ros, Casas,
Carbó (Brage, Serafín, Bernat,
Lladó).

Comentari:

El Sóller va fer uns 20 minuts
molt bons, no deixà sortir del
seu terreny a la Salle i tingué
3 o 4 oportunitats molt clares
de gol, ningú s'explica com es
va poder fallar, si amb aques-
tes oportunitats s'hagués acon-
seguit algun gol, la tónica del
partit hauria canviat però no fou
així; la Salle la primera vega-
da que s'acosta a la porteria
sollerica aconseguí (1-0), fina-
litzant la primera part; el Sóller
intentó aconseguir com a
mínim l'empat, però una
vegada que encaixel el segon
gol, a falta de 10 minuts pel final
del partit, els sollerics es desa-
nimaren radicalment i això pro-
picia que el Sóller els darrers
minuts paresqués un autèntic
colador.

Fou un partit calcat al del
Barca - Deportiu, el Barcelona
per la Salle i el Deportiu el Sóller.
Ara el Sóller és el quart classi-
ficat a uns vuit punts del líder.

Proper partit:

Arenal - Sóller. El Sóller ho
té molt difícil aquest cap de set-
mana per aconseguir algun punt,
perquè s'enfronta al potentíssim
Arenal, el segon classificat; a
més, és l'únic equip que ha acon-
seguit guanyar al Sóller dins Ca'n
Maiol (0-2). Però, si es va amb
ànims tot pot ser possible. El Sóller
(tercera divisió) quasi segur que
no ho tendró tan difícil com els
cadets.



Sant
Cayetano 2 -

O
Els benjamins
com els
cadets, no
varene. . tenir
~tia

Per guanyar s'han de fer
gols, pera de moment, la

• uina está aturado.
pue

e

3° Divisió
La propera
'ornada:
Sta. Eulàlia - Constància
(Moreno Martínez).
Cala Millar - Son Roca
(Ribot Riera).
Ferriolense - Alaior
(Domínguez Jerez).
Manacor - Ferreries
)Lladó Grau).
ARENAL - SOLLER
(Martos Jerónimo).
Esporles - Poblense
(Wunar Gelabert).
Portmany - llosetense
(Arbona Comelles).
At. Ciutadella - Porto Cristo
(Urbano Lucena).
At. Baleares - Cardessar
(Santandreu Navarro).
Mallorca At. - Platges
(Muñoz Perrugorici).

1 2 Regional 
La propera
jornada
Santa Eugènia - Montaura
Petra - Ferriolense
Independiente C/R - S'Arracó
Artà - Marratxí
Collerense - Barracar
SOLEDAD - PORT DE SOLLER
Cide - Margaritense
Rotlet-Molinar - Ses Salines
Alqueria - Escolar

Golejadors de
Tercera:
17 gols: CHRISTIAN (SOLLER)
i Femenias (Manacor)
16 gols: Fabian (Mallorca At) i
Tudurí (Manacor)
15 gols: Calatayud (Platges) 10
gols: ALFONS:OLLER)
6 gols: FERRER(SOLLER)
4 gols: CIADE A i AGUILO
(S(LLER)
2 gols: MARTIN (SOLLER)
1 gol: EDU, RODRIGUEZ,
CARMELO, TOVAR,
TOLO, VAZQUEZ, (SOLLER)

Trofeu Piz:zetia

Veu de Sóller

dar	 natperi I

e. la Lugo al màxim
El trofeu que es donara al

final d
jclie. /00. l'equ i p  detripdocebfuLY:udie.ea

1.-Barrero,  7
2.-%lindo;
3.-A. Manrique 3
4.- Rivera, 3
5.- Cabo!, 3 gols

3 El Port de
foradà la

El passatd
tí, el Port de
la visita del Col
prés de que
fes unes

ut 5
ut 2
minut la

inut 67).

Collerense: López, Mon-
serrat(férnandez, minut 84),
Núñez, Arbon a Vidal,
Arques, Font, NaVarro, Sán-
chez, Triay (Granados minut
44) i Mas.

trat
Fernández ajudat pels >o-
lían senyors Gelabert Sri-
malt; mostrant targetes gro-
gues als jugadors locals Gue-
rrero (minut 53) i Cabot (minut
71) i als jugadorsvisitantsTriay
(minut 44) í Fernández (minut
85).

Gols: Font marca el 0-1
de xut, Barrero marca el 1-1
de penal, Cabot marca el 2-
1 de xut i Galindo, de penal
el definitiu 3 - 1.

i I'
al marc
ro Va e
gol
rec
ca

De
ten ir la mate ixa

lindo d'un altre penal

gueren a
méliqüe foren desapr
acabant el partit amb aques-
ta victória merescuda.

Vinent partit:
Diumenge que ve el Port

es desplaçarà al camp de Son
Mafferit per jugar contra el
Soledad, l'hora del comença-
ment és a les 10'45. Aquest
equip va el segon classificat
i no será un camp molt pro-
pici per puntuar.

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

FINITA
CURANDERA Y MASAJISTA

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

Sóller, c/. Mirto n9 1, primer piso
(Travesía c/. de la Rosa).
Informes Telf. 79 81 48

o los miércoles en Sóller.

19 de marc del 1993 / Veu de Sóller
	

Veu esportiva
	

13

Esteva,
autor del 2-

O Sóller -
Porreres.

aquesta confrontació, un cons-
tant atac a la porteria visitant.

Al descans ja eren quatre els
gols d'avantatge; a la segona,
al minut dos tornava venir un gol
però aquest cap de Marcos i així
fins arribar a un total de set.

Comentari:
Els al.lots d'en Ventura tor-

naren golejar al seu adversari,
no de dotze com l'altre pic però
si de de set. El Porreres era el
darrer classificat.

Tot començat el partit, el mar-
cador s'ensotó, Ramiro pixi-
xi de l'equip, en el minut dos
ja donava a entendre el que seria

Futbol 1 2 i 

La Penya del Cameta
anima de valent

La Penya del Ca meto, a més
d'animar com ningú a l'equip
dels grans no deix6 d'animar,
de la mateixa manera, alsal.lots
menuts cosa que un jugador tan
petit com gran agraeix molt. Per
tant, podem considerar la Penya
com un jugador dotze a qui li
toca gran part de la victòria.

Benjamins

Infaniils2°Regional 

Sant Pere O -
Sollerense 5

El resultat d'anada de
8-0 pel Sollerense donava
a pensar que una derrota
era pràcticament impossi-
ble i així va ser, els cinc
gols ho demostren.

Fent un futbol sense
massa complicacions
s'aconseguí golejar un
equip que no presentava
molta confiança.

Proper parta: Solle-
rense - Son Forteza.

Juvenils 12Regional 

C. F. Sóller 4 -
Barracar 1

Alineació: Gregori,
París, Pomar, Colom, Moli-
no, Cas tañer, Seguí, Ribas,
Enseñat, Valcaneras,
Hernáiz (Javi, César,
Domingo, Rodríguez).

Gols: 2 Hernóiz, 1
Castañer i Hernóiz.
Comentari:

Sols queden tres partits
per acabar i amb aouesta
victoria ¡a no hauria d haver
problemes per mantenir-se
a la categoría.

L'equip sortí molt men-
talitzat per no deixar res que
no es podés aprofitar, com
són aquestes dares ocasions
que molts vegades es desa-
profiten. Cal dir que la opo-
sició del Barracar, no var
ser del tot forta com d'un
principi la gent esperava.

La primera part acaba
2-0 a favor del Sóller que
a la segona es veuria incre-
mentat a dos gols més fruit
d'un constant domini.
Proper parta:

Murense-C.F.Sóller.

Millor golejador 

Futbol Solleric
Resultats i
Confrontacions
III Divisió:
C.F.Sóller 3 - Esporles O
Diumenge: Arenal - C.F.Sóller.
Primera Regional:
Port de Sóller 3 - Collerense 1
Diumenge: Soledat - Port de Sóller.
Juvenils Primera Regional:
C.F.Sóller 4- Barracar 1
Diumenge: Murense -C.F. Sóller.
Cadets:
La Salle 3 - Sóller O
Dissabte: Sóller - Arenal.
Infantils Segona Regional:
Sant Pere O - Sollerense 5
Dissabte: Sollerense - Son Forteza.
Infamils Tercera Regional:
Sóller 7- Porreres 1
Dissabte: Ca'n Picafort -Sóller.
Benjamins:
San Cayetano 2 - Sóller O
Dissabte: Sóller - Estudiants.

Infantils 32 Regional

Sóller 7- Porreres 1

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

Gols: 1-0 Ramiro, 2-0 Este-
va, 3-0 Nofre, 4-0 Ramiro, 5-0
Marcos, 6-1 Ramiro, 7-1 Jordi.



Dotze inscrits
al Torneig del
"Centro"

Joan

Diumenge, a les vuit del ves-
pre, estancaran les inscripcions
del Torneig de Billar Fira-93,
organitzat, com cada any, pel
"Circulo Sollerense".

El dissabte, a les 19'30
hores, hi ha prevista una reu-
nió entre els participants i afi-
cionats, per acabar de con-
cretar els darrers detalls
d'aquest Torneig anual, en el
que el dimarts s'hi trobaven
inscrits ja dotze billaristes:

Primera Categoria:
Gaspar Cortés.
Joan Socias.

Martí Ferrer.
Maties Casasnovas.
Josep Aguiló.
Pere Magraner.
Pere Jaume.
Bartomeu Enseñat.

Segona Categoria:
Joan Arbona.
Joan Quetglas.
Pere Torres.
Guillem Ferrer.

La Societat "Circulo Sollerense" ha posat de nou en marxa el Torneig de Sa Fira.

Billar

Grill Restaurant

Sa simia
Obert els caps de setmana

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

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

AJUNTAMENT DE SÓLLER
RECAPTACIÓ

ANUNCI DE COBRAMENT

IMPOST MUNICIPAL SOBRE
CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE

TRACCIÓ MECÁNICA

La Tresorera d'aquest Ajuntament i cap de
serveis de Recaptació:

FA SABER: Que del dia 15 de març al 15 de
juny actual es cobraran en període voluntari, els
rebuts de l'IMPOST MUNICIPAL SOBRE
CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÁNICA corresponent a l'exercici de 1.993.

Si després del dia 15 de juny no s'ha satisfet el
deute tributad, s'expedirà conseqüentment el títol
que durá aparellada execució i s'iniciará el
procediment de constrenyiment. El recàrrec de
constrenyiment será del 20 per cent de l'import
del deute.

Les oficines de recaptació situades en el primer
pis d'aquestes Cases Consistorials, restaran
obertes al públic, els dies laborables, excepte els
dissabtes, des de les 930 fins les 1330 llores.

ES RECORDA QUE PER LA SEVA COMODITAT,
ELS REBUTS PODEN DOMICILIAR-SE A
QUALSEVOL ENTITAT  BANCÀRIA.

NOTA: ES RECOMANA QUE ES DUGUI EL
DARRER REBUT PAGAT, PER AIXÍ PODER
LOCALITZAR EL NOU AMB MAJOR RAPIDESA I
EVITAR POSSIBLES ERRORS.

Sóller, 15 de març de 1.993
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si plou ?
Amics de la Bici

Mai no plou al gust de tot-
hom, i menys del ciclista.

Sovint, quan els àngels pixen,
el ciclista poc equipat acaba
ben passat per aigua.

Es cert que s'han escrit rius
de tinta sobre el tema, i potser
aquest article plou sobre mullat.
Només pretenim donar-te una
suau pluja d'idees per no
acabar remullat.

En primer lloc, quan no es té
l'home o dona del temps a mà,
cal refiar-se dels vells mètodes
predictius: "quan al Cel hi ha
cabretes, a la terra s'hi fan mer-
detes", o bé "Cel rogent, pluja
o vent".

Un presagi de tronada ens
hauria de fer posar la barba en
remull, i equipar-nos amb el can-
gur (preferiblement de colors vius
i clars) i els pantalons imper-
meables, que a part de ser més
eficaços que la capelina o el
paraigues, són molt lleugers i es
poden guardar en una petita
bossa impermeable.

Si la pluja et sorprèn a mig
camí, ja has fet tard, i el més
calent és a l'aigüera.

Cal anar ben senyalit-
zat, amb Ilum blanca al davant

vermella per darrera, ja que
quan plou la visibilitatdisrninueix.

Un altre accesori molt útil és
el parafangs (si és d'alumini
millor), ja que et permetrà con-

duir sense preocupar-te massa
dels bassals. També cal monte-
nir els pneumàtics en con-
dicions, amb el dibuix marcat,
ja que amb el paviment mullat,
si estan gastats, patinen de
seguida. A més les llantes es
mullen amb facilitat, i l'eficàcia
dels frens disminueix.

Un altre aspecte que cal vigi-
lar és la manera d'agafar les
corbes: senyalitzar-ho amb ante-

lació i lentament, però sense fre-
nar o fent-ho suaument amb el
fre del darrera.

La cosa es complica amb els
passos de vianants, que estan pin-
tats amb un producte digne de
les millors pistes de patinatge: així
doncs, millor preveure quina iaia
creuarà i frenar una mica abans.

La gota que vessa el vas és
l'intens trónsit que trabarás el
dies de pluja, i el malhumor dels
conductors.

Malgrat això, amb pocs con-
sells i molt de compte et trobarás
enmig dels cotxes com el peix
a l'aigua.

No obstant, no val a ser
aiguafestes, però si enganxes
una bona tempesta, aquestescrit
és paper mullat, i més val dei-

xar la bici a cobert. I si no tens
cangur, ni parafangs, ni parai-
gues, ni capelina, ens rentem
les mans del que et pugui pas-
sar, però sempre pots cantar "sol
solet" i prendre un batut de
xocolata ben calent, amb un raig
de licor aromàtic. I quedaras la
mar de bé.

Tir al plat 

Entrenaments
a Muleta

Santi

Segons ens confirma la Sec-
ció de Tir al Plat de la Societat
de Caçadors, aquest dissabte,
a partir de les 15'- hores,
començaran en el Planxet de
Muleta els entrenaments de cara
a la Tirada de Sa Fira.

Setmanalment els aficionats
podran entrenar-se en el

"Planxet".

En bici per la Ciutat



BASQUET
Per JOTA

A :

7 h. Juv. Femer
-S. CORAZON

A 1•41141;a0h-Mt~
J.MAR1ANA «A" -PATRONAT'
A 1E44 h. Juv.

Iv1/414ÉN141J.MÁRIAN - Pat-- ÇA

Equip Cadet Femení, entrenat per Xesqui Cortés i Toni Colom.
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C. Forteza, va estar a gran
altura.

CADET MASCULI

J. Mariana 49 -
D. Mestre 64

Mal partit el jugat pels cadets
del J.Mariana Font D'es
Teix. Fins el minut 1 4 donaren
sensació d'equip (17-16) però
d'aquí al final un parcial de O
a 17 pels visitants ho va deixar
tot resolt.

A la segona part, l'Inca tan
sols va tenir que mantenir el resul-
tat.

Al final, resultat just; excel•lent
arbitratge d'en Laguna.

Jugaren: Bota, Cobos 21,
More!! 20, Frau 4, Gajic 2, Vicen-
te 2, Celiá, Cifre, Raja, Rullán.

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS

SENIOR MASCULI

J. Mariana 57 -
Hispània 50 

Primera part de gran igual-
tat on les diferències en el mar-
cador mai superaren els 3 punts
(27 - 24, al descans). Ala sego-
na part, els locals canviaren la
seva defensa passant a indivi-
dual, que va permetre partir en
el marcador de dotze punts.
L'Hispània va pitjar més en
defensa baixant fins a 7 punts
la diferéncia.

Jugaren: Gelabert 2,
Ramon 3, Estarás 3, Mainzer 4,
Colom 2, Morell 16, Rodelas 75,
Rosselló 8, Serra 2, Oliver,
Mainzer E. 2.

CADET FEMENI

Derrota contundent la que
encaixá el Mariana. El seu joc
irregular fou una constantdurant
tot el partit. En cap moment
lograren centrar-se en el joc i
donaren moltes facilitats a un
rival que en va saber treure pro-
fit.

MINI MASCULI

J. Mariana 56 -
C.I.D.E. 6

Cap tipus de problemes tin-
gué el J. Mariana -Tren de
Sóller. El C.I.D.E., un equip
molt dolent va donar tota clase
de facilitats. Els locals domi-
naren totes les facetes del joc
mentres que els rivals només
aconseguien anotar 3 ciste-
lles.

MINI FEMENI

Després d'una primera part
molt dolenta, les minis del
Mariana poc a poc anaren
remontant i a punt estaren d'
emportar -se la victòria. Tan sols
la mala sort no ho va perme-
tre.

JUVENIL FEMENI

B. Inca 33 -
J. Mariana 58

Un altre partit de tràmit pel
J. Mariana que no tingué rival
en l'equip d Inca, que en cap
momentva donar la sensació d'un
equip creatiu amb possibilitats
de sorprendre. El J.Mariana en
ràpids contratacs gràcies al seu
poder rebote jador agafava a les
locals a contra peu. En resum,
un sol equip damunt la pista.

INFANTIL FEMENI

Partit molt dolent en el qual
el Mariano no fou capaç d'ata-
car la zona de les visitants. Totes
les jugadores locals estaren com-
pleta ment absents del joc. D'haver
estat l'equip visitanttécnicament
un poc millor, Ii hagués pogut
donar un disgust a les locals.

Molinar 44 -	 G.E.S.A. 26 -
	 J. Mariana 25 -

J. Mariana 20
	

J. Mariana 24
	

Hispània 18 

PETITS
ANUNCIS
BANUS antiguitats.

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

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

SE ALQUILA LOCAL
comercial en Puerto de
Sóller, c/JaimeTorrens.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.
Inflazo. Telf. 632321 ó
633502.

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

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

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

VENDO TERRENO
con casa, agua, corrien-
te, safareig, etc,... situa-
ción inmejorable, precio
interesante. Telf. 630389.

SE BUSCA chico para
trabajar en Rent a car.
Imprescindible carnet Bl.
Conocimientos mecáni-
ca i nociones de inglés.
Telf. 632800, llamar
mañanas.

NECESSIT AL.LOTA
per cuidar a nin de vuit
anys i fer feines de casa.
Tel. 633748.

VENDO CITRÓEN AX-
GT 1 .4, PM-51 79-AZ.
Muy buen estado. Telf.
632468.  

PATRONATO DE COFRADIAS Y
PROCESIONES DE SOLLER

Se convoca a todos los cofrades a una reunión que tendrá lugar
en la Rectoría el próximo día 26 de marzo a las 21,30 h.

Se ruega la asistencia de todos los penitentes

LA DIRECTIVA

Calle Luna, 12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA      



La nova normativa del Govern determinará la població máxima de cada zona.

MOBILIARIO	 Todo en aluminio color:

COCINAS	 Puertas

"/"TOiller
CARPINTERIA EN GENERAL

N. I. F. B 07 54634.4

C/. Catre, 15
	

Tel. 63 26 23
07100 SóLLER (Baleares)

	
Faz 63 28 23

Ventanas

Persiana

Mallorquina

Presupuesto gratis

Boutique anfantil
NOVA COL-LECCIÓ DE MODELS

DE PRIMAVERA I ESTIU
C/. Vicari Pastor, 13.	 Tel. 63 36 88.

07100 SOLLER
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Comunicacions

L'equip governant critica la campanya contra la carretera de Deià I 

G.M.  

Des de l'equip governant de l'Ajuntament de Sóller s'han
llançat dures crítiques contra la campanya orquestrada per
grups ecologistes en protesta per la reforma de la carretera
Deià-Sóller.

Bartomeu Darder, regidor d'infraestructures, ha manifes-
tat en roda de premsa que la campanya presentada recentment
a Dele, está desvirtuada i és clarament exagerada donant una
visió irealde les previssions de la Conselleria d'Obres Públiques.
Satisfacció

"En realitat -diu Darder- com a membre de l'equip de govern
de Sóller em sent content i satisfet pel projecte final que la Conse-
Hería executará, en la qual han estat incloses la gran majoria de
les aportacions i suggeréncies fetes pels dos ajuntaments afectats".

Darder exposà també que ¡a un 90 per cent dels propieta-
ris afectats per expropiacions han signat voluntdriament les
actes i han donat confirmació a l'inici de les obres que,  teòri-
cament, s'ha de produir el proper mes d'abril.

A part Darder afirmó que existeixen 3.200 firmes arreple-
gades dins Sóller de persones favorables al projecte que foren
entegades a la Conselleria fa uns mesos.  Els grups ecologistes han manifestat repetidament la seva oposició al projecte.    

AINIIII011111~	 .5~11111•1111111111~~, 	 7411~Z.

Urbanisme
A norma afecta a totes les zones residencials i turístiques

EI Govern cfispt-sa que les vivendes
tenguin una superfície mínima de 120 m2

Redacció

Un decret recentment apro-
vat pel Consell de Govern del
Govern Balear obliga a tots
els Ajuntaments de les Illes a defi-
nir uns nous índex de creixement
urbà en els nuclis residencials i
turístics del seu terme municipal,
segons una fórmula matemáti-
ca precisa. Aquest decret és una
passa prèvia a l'entrada en
vigor del Pla d'Ordenació de
l'Oferta Turística (POOT),
que está en període de redac-
ció final abans de ser exposat
a informació pública.

Vivendes més grans

La nova normativa estableix
una superficie mínima edifica-
ble de I 20 metres quadrats per

cada tres habitants; és a dir, un
mínim de 40 metres quadrats
per habitant. L'aplicació d'aquest
decret, idó, significará un pos-
sible canvi del creixement urba-
nístic tradicional, que passarà
a ser més horitzontal en detri-
ment de la verticalitat.

Ara els Ajuntaments dispo-
sen de quatre mesos per
adequar la normativa vigent als
nous paràmetres urbanístics
d'aquest decret d'aplicació obli-
gatòria, que determinará la
capacitat máxima de població
a cada zona.

En el nostre municipi, els nous
índex de creixement afectaran
segurament a totes les urbanit-
zacions del port de Sóller i a
d'altres zones turístiques o resi-
dencials com la dels Béns
d'Avall.




