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Detinguda
per robatori

una
refugiada
rumana

J.C.

Dimarts d'aquesta set-
mana la Policia Local va
dur, juntamentamb la Guar-
dia Civil, la investigació i
localització de tres furgo-
netes amb matrícula ruma-
na i els seus ocupants.

Les esmentades perso-
nes eren de nacionalitat
rumana i vengueren a
Sóller demanant llimosnes
per les cases.

L'avís de la seva presen-
cia a la Policia Local, al punt
va ser acompanyat d'una
denúncia de robatori d'un
cotxet d'infant petit.

Al moment de la loca-
lització dels 'rumans, el
zotxe estava en possessió
d'un d'ells que fou detin-
gut i posat a disposició judi-
cial per part de la Guar-
dia Civil que fou qui va
instruir dil.ligencies.

Automodefisme:
Alemany,

actualment
classificat
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En el marc del Dia de l'Arbre

Alumnes deis col.legis de Sóller
sembren centenars d'arbres

La batlessa Isabel Alcover compartí la jornada amb els alumnes dels diferents
col.legis de Sóller.

S.M.

Divendres de la passada setmana es
celebró el Dia de l'Arbre. Alumnes, mes-
tres i responsables polítics es dedicaren
a embellir l'entrada i altres indrets de la
nostra Vall amb la sembrada d'arbres i
arbusts. Les especies que es plantaren foren
xiprers, baladres i llorers.

Els alumnes pogueren experimentar i
seguir el procés de la sembra dels exem-
plars.

Els llocs escollits per l'Ajuntament per
omplir-se de la verdor de la nova flora
foren el tram de carretera compres entre
el Col.legi Sagrats Cors i la benzinera,
el futur aparcament de darrera la Torre
al Port i les proximitats del Col.legi Es
Puig.

El responsable de l'àrea de Medi
Ambient de l'Ajuntament, Bartomeu
Darder, va declarar que la brigada
d'obres municipal farà un seguiment i cura
deis arbres sembrats per tal que el seu
creixement sigui adequat.

SucceN

Un cotxe conduït
per un estranger

envesteix al tramvia
J.C.

El passat dilluns, quan eren les 17'45 hores, un cotxe,
marca Fiat Uno, que circulava pel carrer de Romaguera,

no va posar esment al tramvia que creuava en aquell
precís instant i s'hi empotre, davall.

No va haver-hi ferits ni greus ni lleus, sols l'esglai que
s'emportaren els tripulants del vehicle sinistrat.

La Policia Local es va fer càrrec de les diligencies
judicials per adressar-les al jutjat.

Estat en que queda
el cotxe després de l'accident.        

Setze milions
per acabar
el Centre
de Salut       

Reneix la
Biblioteca i
Foment de

Cultura de la
Dona 

Apareix Morta
la jove

alemanya
desaparescuda         

Triatló:
El popular
"Ciutat de

Sóller",
endavant!



Tot va bé!
"Tia Elisenda qué has

Ilegit les declaracions de la
batlessa Isabel Alcover
als diaris?".

"Ja ho crec Miquelet
Pareix que a l'Ajuntament
tot va bé i que entre els mem-
bres de l'equip de govern
hi ha pau i alegria..."

"Pots pensar! A Na Bel
no li queda més remei que
callar i fer bona cara, però
passa un bon calvari".

"I ara que em dius?".
"Que al mateix temps

que ella s'esforça en demos-
trar que tot va bé, Ii dimi-
teix el primer tinent-batle, i
d'altres regidors Ii fan sa
traveta".

"Idó aixà no va de cap
manera, fill meu!".

"La veritat és que deu
meses després d'haver fet
la moció de censura, Na
Bel no ha aconseguit for-

mar un govern fort ni esta-
ble. Primer va ser la dimis-
sió d'en Jeroni Bisbal des-
prés En Tomeu Darder
renunció a ser el respon-
sable de premsa, En
Tomeu Colom abandonó
les competéncies de per-
sonal, i ara En Tomeu
Darder torna fer una vir-
gueria".

"Tot aixà és molt dolent
pel poble de Sóller, Migue-
let! ".

"Tens raó tia. I el pitjor
de tot és que encara no ha
acabat...".

"Te pareix?".
"Pssé. Crec que hi ha

altres qüestions que crea-

ran problemes a la majo-
ria municipal".

"Com és ara?".
"Ja t'ho contaré la set-

mana que ve, tia!".
"La setmana que ve? Ara

mateix! No te'n vagis...
Eh...! Eh...! Ja mrha fuit

es revetler!".

Elisenda de Brusca
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SEMBLA MENTIDA:
* Que la vida camina, mal que sigui cap enrera.

* Que no podem anar de cap de les maneres.

* Que malgrat tot, encara podem menjar. Més be o
més malament pera, menjam.

* Les dificultats que tenc per localitzar a en Jaumet nos-
tro, es colga com les gallines.

* Que lo difícil no sigui inventar, sigui que s'ho cre-
guin.

* Que el "cagador justiciero" segueix descarregant les
seves brufades al mig del carrer.

* La gracia que em fan aquells que quan les escoltes,
sembla que ho fan tot.

* La gracia que em fan aquells que ni diuen ni fan res.

* La mania de fotografiar tot alió que ens agrada. Evi-
dentment, és per mostrar-ho.

* La teoria de que no serveix per res estar liat amb una
dona si després no ho pots contar.

* Que per la dona sigui una putada pera, el masclis-
me és el masclisme i el socialisme és el socialisme. Quina
culpa en tenim noltros???

* Que tot pot ser menys que una gallina torni una col.

* Lo maca que estava la portada de la setmana pas-
sada. Sobre tot la part d'abaix. Semblava: "Reyna por un
día".

WED
WarkUM @a 633456

Aceres-Clots-
Obres Gravilla

El deficient estat de les aceres i dels carrers ha estat
obiecte de moltes crítiques per part dels sofrits ciuta-
dans. Hem seleccionat algunes de les moltes cridades
que hem rebut al contestador automátic.

Una dona que viu als voltants de la plaça d'Amè-

rica insisteix amb el deficient estat de les aceres espe-
cialment al bocí entre la plaça i l'Hiper.

"Es una vergonya hi ha uns clots grossíssims damunt
l'acera i unes pedres que surten que fa feredat, en
aquel! bocí ja hi han caigut un parell de dones i qual-
qú s'hi ha fet mal, no seria gaire difícil ni costós donar
una capa de ciment".

Una altra dona protesta del mal estat de les ace-
res en general. "La majoria de les aceres dels carrers
de Sóller estan mal acondicionades per poder-hi cami-
nar, moltes d'elles Ileneguen. Sobretot quan plou és
un vertader perill anar per damunt l'acera i baix de
l'acera tot són cotxes. Está fatal!".

Les obres d'infraestructures que s'estan realitzant
als voltants de la plaça dels Estiradors també está al
punt de mira de tota la gent, una veYnada del torren-
tó de can Creueta ens telefoná la setmana anterior
molt enfadada. "La barriada de can Creueta i Nico-
lava está en obres i no hi ha gens de Ilum, ni tan sols
els Ilums de guia estan encessos. Per més vergonya la
setmana passada estárem quatre dies sense aigua i
convendria que n'Amador Castanyer que és el res-
ponsable municipal vengués a fer una volta qualque
vespre...".

Finalment un home del carrer de l'alqueria del Comte
censura la forma com s'han tapat els clots dels carrers.
"Abans ho teníem malament de tants de clots que hi
havia per tot i ara a més de clots hi tenim la gravilla
on has d'anar alerta a no caure ó fer-te una bona
genollera".
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Ara fa unes setmanes, la Veu de Sóller,
es va manifestar sobre el que pensava del
desenvolupament de la tasca municipal i de
forma d'actuar dels polítics que ocupen els
escons de les Cases de la Vila. Evidentment,
les coses no han canviat i tot segueix igual,
o pitjor si sumam el fet de que, ara per ara,
fins i tot les institucions, Consell Insular i
Comunitat Autónoma, ens han deixat sense
quasi cap tipus d'ajud econòmic per dur enda-
vant aquells projectes que s'havien prepa-
rat per ser inclosos dins els plans d'ajuds
als municipis.

Tot i que no pot assegurar res, per no tenir-
ne constancia oficial, voldríem expresar el nos-
tre sentir, referent a n'aquest tema. S'ha de
recordar que el poble de Sóller, sempre ha
estat tocat de mala sort amb aquest aspecte:

Quan comandava el Batle Repic, no arri-
baya ni un cèntim, per Palma no en volien
ni sentir parlar d'ell. Quan entraren a gover-
nar els posteriors, PSM, PSOE, Independents
i CDS, tampoc vàrem veure res, possible-
ment perquè eren d'esquerres. Ara que
governen els del mateix color, PP- UM, tam-
poc veim ni una pesseta. Per qué deu ser?.
Pot ser que ara es passi factura a no Bel
Alcover per no haver volgut deixar U.M. i
passar-se al PP. Amb una paraula, la inde-
cissió de na Bel Alcover, pot ser ara el motiu
de que el Govern i el Consell deixin d'aques-
ta manera, amb les seves promeses i com-
promisos sense tenir-los en compte, fins i
tot als membres de la majaría que pertan-
yen al Partit Popular, el mateix que gover-
na a les institucions abans esmentada?.

.0=1

Pot ser tumbé que es passi factura a na
Bel Alcover i a altres membres del Govern,
fins i tot, a l'oposició, per no haver volgut
cedir a algunes pressions de caire urbanís-
tic, Port Esportiu o simplement, el rebuig del
Consistori al projecte incial de la reforma
de la carretera de Deià?. No saben.: res, però...

D'altra banda un regidor del P.P. va pre-
sentar la dimissió fa ara quasi tres setma-
nes, en Bartomeu Da rder. Oficialment, s'ens
ha dit que era per motius de treball i que,
un cop aquets motius es varen haver arre-
glat, va tornar a aceptar el càrrec. No podem
assegurar els fets com si d'una promesa es
tractés però, aquí, els que seguim la políti-
ca local dia a dia, creim que els motius de
la seva dimissió eren uns altres. Tomeu Dar-
der és molt conscient que vol treballar per
Sóller i a més d'això, vol fer-ho, amb la
mesura possible, Iluny de partidismes. La
mostra la tenim amb la important tasca que
ha fet amb el treball de redacció de pro-
jectes, precisament aquests projectes que
les institucions no han tingut en compte. Creim
que després d'haver dimitit, per més INRI
ho va fer per sorpresa, les corregudes dels
seus caps polítics, varen estar a l'ordre del
dia i pensam que prometeren ajudar amb
alguna cosa al poble de Sóller i per això,
en Tomeu Darder va tornar.

La llàstima és que sempre, dins la polí-
tica, imperi la llei del més fort i el més fluig
ha de callar i patir. Tendrem confiança amb
que rebrem ajudes i si no és així, el poble
no perdona ni oblida i, si oblida, abans de
les eleccions estarem nosaltres aquí per fer-
ho recordar qui ens ha ajudat i qui no.

Les institucions ens han deixat de banda Ja hem arribat
a les dos-centes
setmanes

Aquesta és una setmana de goig. Hem
arribat al número 200 de la Veu de Sóller.
Avui fa 200 setmanes que estam amb vosal-
tres lectors, i amb el contacte diari amb els
esdeveniments de la nostra ciutat.

Avui, plens de goig, veim que aquell pro-
jecte que tiràrem al correr el dia 26 de maig
de 1989 al que donàrem el nom de Veu
de Sóller, ha fructificat de valent i ha com-
plit, de debó, aquell primer repte que ens
proposàrem a nosaltres mateixos, coma com-
promís amb el nostre poble, de sortir, al
manco, durant un any.

Ara, ja anam pels quatre anys i no ha
estat un comí de roses perol), és real com la
vida mateixa, que ha estat gratificant. Hem
estat capaços, sense res a canvi, tret de la
nostra pròpia satisfacció personal, de fer
posar el mac a terra a tots aquells que no
creien amb nosaltres. La Veu de Sóller avui,
és una realitat consolidada i amb més força
que mai. Es una realitat consolidada grà-
cies als nostres lectors, subscriptos, clients,
distribuidors, col.laboradors i fins i tot, grà-
cies a aquells que ens han criticat, que amb
les seves critiques han aconseguit, tal volta,
fer-nos veure alguna cosa més Iluny del que
podíem arribar.

Molts d'anys a tots i recordau que, si Déu
vol, prest arribarem al quart aniversari, el
proper dia 26 de maig.
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La nostra veu

Vet aquí el "xiringuito" que montarem.

Veu del lector

E l passat cap de setmana hi va haver bun-
yols a placa. El grup d'esplai va pensar que
seria una bona manera per recaptar doblers
pel campament d'estiu  i com que comptà-
vem amb l'ajuda d'en Toni Frau per fer-los,
dit i fet ens hi posàrem.

La venda es va fer el dissabte capves-
pre i el diumenge al matí; els bunyols que
va fer en Toni varen tenir molt d'èxit entre
els sollerics i també entre els nombrosos
estrangers que es trobaren amb el "xirin-

guito" muntat, i que una vegada superada
la sorpresa, no dubtaren ni un moment en
comprar-ne una bona bossa.

A tots donam les gracies per la bona aco-
llida que tinguérem, però sobre tot,  gràcies
a en Toni Frau per aquests bunyols tan bons
i pel molt que ens va fer riure.

Grup d'esplai de Sóller.
Grup dels grans.

L'esplai va fer bunyols

CIRCULO SOLLERENSE
SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL

Se convoca a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar en el local social de la entidad, el próximo día 28 de Marzo, a las 11 horas
en primera convocatoria ya las 11'30 en segunda, con el siguiente orden del día:

1°.) Lectura del acta de la sesión anterior.
29 .) Estado económico de la sociedad.
39 .) Sorteo para el pago de los títulos de aportación voluntaria.
49 .) Renovación reglamentaria de los cargos de la Junta Directiva.
59 .) Presupuestos para el año 1993.
69 .) Ruegos y preguntas.
Sóller, 6 de Marzo de 1993.

El Presidente: JUAN SOCIAS BARCELO

RELOJERÍA SOLLERENSE
JOYERÍA

Oro y Plata: Gran Surtido
Inmejorables Precios

ÓPTICA
Revisiones Gratuitas

Lluna 11 • Tel. 63 09 05 • Sóller



Senyora Elisenda
de Brusca

Qué passa amb
aquest barri?

Distingida dama:

setmanalment llegeixo amb
interés i profit "Veu de Sóller"
i no em perd mai cap dels apas-
sionants articles de vostè.

Sóc el pare de n'Elisenda
Boix i Masramon, jo em creia,
fins fa uns mesos, que l'única
Elisenda de Sóller era la meya
filla. Em consta que les cortes
que, per tata senya, localitza-
ble per Correus, només duien
el nom d'ella, arribaven sem-
pre a les seves mans.

M'he adonat, pero, que
actualment hi ha a Sóller una
altre Elisenda: Elisenda de
Brusca.

Si aquests són els noms de
vostè -el de pila baptismal i el
de llinatge- Ii agrairé que em
faci saber en quin registre civil
o eclesiàstic esta inscrita, i
alhora, que em doni detalls
sobre la procedència del
cognom Brusca.

Es tracta potser d'un pseudò-
nim?, en aquest cas, Ii prec molt
amablement i amb viril i jurí-
dica fermesa, que deixi d'usar-
lo per pròpia voluntat, ja que
origina malentesos.

La meya filia i ¡o, mallar-
quins de Barcelona, estam amb
boníssima relació amb tots els
sollerics, tant si no tenen veu
pública com si expressen Ilurs
opinions per mitjó de "Veu de
Sóller", "Sóller", "Esclat", o
"Caliu".

Per mitjà de la nota adjun-
ta II recordo-vostè ja deu saber-
ho- que la Reina Elisenda va
ser una dona pacífica i bon-
dadosa i que el seu nom,
forma I latinitzada d'Alei-
xenda, mereix ser usat amb

respecte tant a les Illes com al
Principat.

Si Elisenda de Brusca és un
pseudónim, no és imprescinble
que vostè el substitueixi per un
altre: n'hi haurà prou amb que
vosté faci constar, en el set-
manari, que es tracto d'uns ama-
gadors i que no tenen res a
veure amb Elisenda Boix i Mas-
ramon.

J.M.Boix i Selva.

Elisenda de Montcada
(?-1292, Barcelona
1364).

Reina de Catalunya-Aragó,
tercera muller de Jaume II.

Era filladel senescal Pere (II)
de Montcada. Les esposalles
se celebraren a Tarragona
(1322), poc temps abans de
fer-se a la mar l'expedició a
Sardenya. Intervingué a supli-
coció de la seva nora Teresa
d'Entença, a favor dels drets
del fill d'aquesta (el futur Pere
el Cerimoniós), disputats per
l'infant Pere, compte de Prades
i de Ribagorça. Dugué a terme
la fundació del monestir de mon-
ges clarisses de Pedral bes
(1326), que dotó amb el domi-
ni parroquial del terme de
Sarrió (1335), la jurisdicció civil
i criminal de Piera (1431) i altres
rendes. Vídua (1327), rebé en
usdefruit els llocs de Berga, Pols,
Torroella de Montgrí, Tortosa
i Castelló de Borriana, i es retiró
en un petit palau inmediat al
monestir, fins a la seva mart.
Es enterrada en un ric sepul-
cre d'alabastre visible des del
presbiteri (on és representrada,
en una estatua ¡acent, com a
reina) i des del claustre (on ho
és en una altra estatua vestida
de monja).

(Antoni M.Aragó).

La desgracia de trobar-se
castigats, per uns edils que
ignoren el sentit comú i el seu
deure de procurar garantir un
bon viure al poble que els van
elegir, és el sentiment que expe-
rimentam la mojarla de ciuta-
dans que vivim a la barriada
dels Estiradors.

Gràcies o la planificació de
l'equip anterior, dins aquesta
mateixa legislatura, el nostre
Ajuntament, baix la cobertura
económica del Consell Insular,
a emprés dins aquesta barria-
da unes obres molt convenients
i necessàries.

Alhora, unes altres obres,
la davallada de canana-
des de Fornalutx, i on el
nostre Ajuntament no ha tingut
possibilitat de ficar-hi cullara-
da, es veuen com a unes obres
ràpides i ben acabades, al nos-
tre entorn veim unes obres len-
tes, i que pareix que es recre-
en torturant als veïnats. Després
de quatre dies de la setmana
passada sense aigua, ara ens
han deixat sense cap mena
de Ilum als carrers, ni tan sols
els llums guies.

Sense obrir el carrer de
Sant Pere, per un dia, cosa faci-
Iíssima de fer, s'ha tancat el de
Pau Noguera, deixant fora de
comunicació rodada a un bon
grapat de gent, que pels nos-
tres regidors de la mojarla, no
deuen tenir cap valor.

Ens demanam perqué ser-
veix el regidor de Béns i Ser-
veis, el benvolgut Amador
Castanyer, que millar feria
tornant a casa seva.

Recordi el bon senyor, que
ja va ser responsable de la sus-
treta, als nostres al.lots, dels
bancs i altre mobiliari públic,
d'aquesta plaça i que encara

no ha completat la reforma que
va costar molts de diners a l'Erari
Públic, millora beneficiosa si
l'acabas qualque dia.

També és bo recordar que
una font de pedra picada
s'aixeca (s'aixecava?) airosa a
la plaça, sense aigua,
trist espectacle.

Quan recordam que venia
a donar ordres amb aire d'home
important, recordam el vell
refrany:

"No hi ha març que no mar-
cegi, ni bord que no sordegi,
ni ase que no brami".

Recordam una i altre vega-
da, que el canvi d'equip de
govern fou acompanyat de pro-
meses de que vendrien doblers;
ara, veim amb estupor que una
vegada més, Sóller queda orfe
de tot benefactor, veiem com
surten entrebancs pel recreixe-
ment de platges, o pel retorn
de l'aprofitament de la Base,
al mateix temps que els pro-
blemes surgits dins la coalició
PP-UM, ens treuen de ser bene-
ficiaris del Pla d'Obres i
Serveis del Consell Insu-
lar.

Es trist, que un pic i l'altre,
els regidors de dretes fracassin
casant-se uns amb els altres, sem-
pre els mateixos, com els aris-
tocràtics de sang blava del
segle XVI, ignorant que la con-
sanguinitat els dula a concebre
pobres depeuperats, inca-
pacas de governar per
ells mateixos.

L'única esperança, un Motí
de Germania en versió actual,
deomcratica, culta i intekligent,
a les properes eleccions.

Sa Fosca dels Estiradors.
A 17 de mars de 1.993.

Veu del lector

FERRETERIA

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca• Tel. 63-04-47
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Església 

Píndoles per
tot temps

A.G.

A força d'empényer l'hivern,
arriba la primavera; només llau-
rant la terra, evitam que es con-
verteixi en hermós.

Quan més es poda el roser,
més poncelles obri a la prima-
vera; a força de contemplar la
mar, he comprés igualment la
impetuositat i la suavitat de les
persones.

Només des de la creu, es
guanya la Resurrecció; només
des de la Resurrecció es pot creu-
re en la Creu.

Vaig sentir una torrentada de
paraules que feia renou de buid;
vaig sentir escoltar el silenci d'un
vell i vessava de seny i profun-
ditat.

He rebut més dels ¡aves que
tot el que els he donat.

Ben cert: els que més veuen
el video, són els que menys con-
templen la natura.

Veu de Sóller
Es recorda

que l'entrega
d'originals

per a la secció
Dret a veu
finalitza el

dilluns
a/es 17 hores

-0111
Slestaurante

Dimecres tancat
TEL. 63 11 11



Un equip complet de senyals
per al Parc Infantil de Tràfec

J.C.

La Prefactura Provincial de Tràfic de Bale-
ors, ha cedit un equip complet de senyals
de trónsit i un equip semafóric pel Parc
Infantil de Tràfic de la nostra Vall.

D'altre banda, el passat dia 20 es va

dur a terme, per part de la Policia Local de
Sóller, la primera fase classificatória pel
campeonat d'Espanya de parcs infan-
tils.

Demà dissabte a les 10 hores, es duró
a terme, al Camp de Futbol del Port de
Sóller, la final deis esmentats campionats.

No es mogui de ca-seva!

Quan u vengui de gust una exquisita "pizza"
artesanal, telefoni a la Pizzeria Randemar.

Fetes a l'hora i elaborades amb ingredientes
naturals per primera qualitat.

En menys de 30 minuts, vostè podrá assaborir
qualsevol de les nostres especialitats.

Transportades en bosses tèrmiques perquè arribin a ca-seva calentes,
cruixents i al seu punt.

Vostè podrá elegir qualsevol plat de la nostra Carta sense  recàrrec.
Servei a domicili gratuït a Sóller i port.
Només els caps de setmana!!!

Qué esperau? Telf. 63 13 49

jtilliql141111111' 1.#	 Hoim

TLRistorante — Pizz,eria
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L'Aiuntament i la Conselleria de Sanitat signen un conveni per a l'equipament del Centre

El Centre de Salut de les Escolápies será
inaugurat a majan mes d'abril

Acompanyat d'alts càrrecs del seu departament, el
conseller de Sanitat, Gabriel Oliver, es desplace' a la
nostra ciutat dimecres d'aquesta setmana per visitar les
obres que s'han realitzat al Centre Sanitari de les
Escolápies. En el transcurs de la visita, el conseller i la
batlessa Isabel Alcover signaren un conveni per a
l'equipament del local assistencial, que a partir del mes
d'abril passarà a ser Centre de Salut. El conveni preveu
una inversió de 16 milions de pessetes, tres dels quals
seran aportats per l'Ajuntament, amb els quals es
dotará el centre del mobiliari i l'equipament necessari
per al seu funcionament. També inclou l'execució
d'algunes obres addicionals, especialment la reparació
de la coberta de l'edifici.

Gabriel Oliver: "Tendreu un dels Centres de Salut
més grans de Mallorca"

El conseller i les autoritats locals visitaren amb detenció les obres realitzades a la primera planta del
Centre Sanitari de les Escolápies.

P.P.

Després de girar una exhaus-
tiva visita a les obres del Centre
Sanitari, acompanyat dels baties
de Sóller i de Fornalutx, el Con-
seller oferí una roda de premsa
per informar de l'abast del projecte
i de les passes que resten a donar.

Ben aprofitat
Les obres han consistit en la

construcció quatre despatxos
dobles per als metges, altres tres
per infermeria, més un per al coor-
dinador i una sala de juntes. Amb
aquesta ampliació, el centre serà
elevat a la categoria de Centre
de Salut amb el nom de "Serra
Nord", que abraça els municipis
de Sóller, Deiá i Fornalutx.

El conseller Oliver es mostró
molt satisfet del profit que s'ha tret
a l'antic edifici de les Escolápies,
i manifestó que la comarca de Sóller
comptará amb un dels centres més

amples i espaiosos de les Illes''.

Conveni amb INSALUD
El Centre de Salut seguirá sient

de propietat municipal. Els Ajun-
taments de Sóller, de Deià i de
Fornalutx, per la seva banda, hau-

ran de subscriure sengles conve-
nis amb l'INSALUD per al mante-
niment del Centre de Salut i de les
respectives Unitats Bàsiques, i per
a la dotació del personal sanitari
i no sanitari.

Aquests convenis haurien de
ser signats dins els propers quin-
ze dies, a fi de poder inaugurar
el nou local a mitjan mes d'abril.

Sala de radiologia
A preguntes del nostre set-

manad, el conseller Oliver informó
que queda pendent la dotació
d'ascensor i aparells de calefac-
ció, però que "qualque cosa ha
d'aportar l'INSALUD".

Pel que fa a la sala de radio-
logia, prevista al projecte inicial,
Gabriel Oliver afirma que "l'ober-
tura de/túnel dificulta la instal.lació
d'aquesta sala, perquè la distàn-
cia amb Ciutat disminueix consi-
derablement í , endemés, l'INSA-
LUD encara está estudiant el tipus
d'aparells que s'han d'instal.lar
en aquests centres menors".

Segons el conseller Oliver,
l'obertura permanent d'una Uni-
tat Básica de Salut a la Casa del
Mar del port depèn exlusiva-
ment de l'INSALUD.

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

Telf. 29 80 89
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Estació de Sa Vinyassa
Joan Puiqserver Arbona

Hem assolit la
temperatura
máxima d'aquest
hivern: 23'0
Temperatures extremes
d'aquest hivern:
máxima 23'0 dia 20 de
març; mínima -1'6 (baix
zero) dia 6 març.

El fet més destacable
d'aquest hivern que acabam
de deixar ha estat probable-
ment l'ambient fred i humit i
amb déficit pluviométric.

Les tem peratu res tant les màxi-
mes com les mínimes han estat
relativament baixes, pel que fa
a les màximes aquestes no han

superat eh cap moment els 20 graus exceptuant el darrer dia.
Pel que fa a les mínimes hem patit més valors extremada-

ment baixos, durant 10 dies els termòmetres han donat baix
zero i hem tengut 16 dies de gelades, això dóna idea del
Fred que hem patit durant les nits.

La pluviometria ha estat quasi nula, sois 100 litres per
m2 en tot l'hivern, així i tot, cal dir que l'hivern no sol ser
molt plujós estadísticament ja que les epoques més pluloses
són la tardor i la primavera.

Sembla idó que aquests mesos en han d'arribar les plujes
abundoses d'aquesta primavera que acabam d'estrenar.

Es pot veure, amb la rialla, que estan ben enamorats. Sols
sel's pot desitjar salut i molts d'anys.

Noces d'or de Hilde
i Heinz (1943-1993)

El matrimoni format per Hilde
i Heinz Maskot el 27 de març
de 1943 a l'església Santa Maria
de Düsseldorf (Alemanya), ve a
Sóller per celebrar les seves
noces d'or aprofitant que una de
les seves filles (Gisela) viu aquí.

La cerimònia tendrá lloc a

l'església de Sant Bartomeu
el pròxim dia 27 a les 1830
hores, hi assistiran tots els seus
familiars i amics.

Posteriorment celebraran
l'aconteixement a la finca de
ca N'aí, on passen els seus dies
a Mallorca.

AJUNTAMENT
INFORMA 

Per a coneixement general, es
comunica que els dies 30 i 31 de
març de 1993, el camí des Marroig
estará tancat per obrir una siquia i
col • locar tuberies d'aigua

LA BATLESSA,

Fa un any que descansa aprop del Pare

En Ramón A. Rullán Bauza

Tots els qui l'estimaren pregarem per ell i

compartirem l'Eucaristia el proper dia 31

a les 19 h. a la parròquia de S. Bartomeu.

La seva esposa, filla i tota la seva familia

vos agraim la vostra participació i les

vostres pregàries.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Gabriel Dols Canals

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

A LA EDAD DE 63 AÑOS

Casa mortuoria: C/. Batach. 28.

EXPRESION
DE GRATITUD
La família de José

Raja Morales
quieren dar las

gracias a todas las
personas que de
una u otra forma
tuvieron a bien

hacer presente su
duelo por la

pérdida de nuestro
Padre.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Mateo Oliver Enseñat
que falleció en Sóller, el día 21 de Marzo de 1993

A LA EDAD DE 85 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.

Sus apenados: Hijo, Antonio Oliver Mayol; hija política,
María-Victoria Trías Nadal; nietos, Mateo y Catalina Oliver

Trías; nietos políticos, Antonia Bauzá y Rafael Mira; biznietos;
hermano, Francisco Oliver; hermana política, sobrinos, primos

y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican le tengan presente

en sus oraciones.

Casa mortuoria: C/. Alquería del Conde, 21. Can Matarino.
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EL TEMPS Tercera Edat 

Ja és menys
feixuga
l'escala...

Joan Seguí Oliver

El passat dia 1 8 varen arri-
bar el grup de la Tercera Edat
que havia passat uns dies de
vacances i de sol a Roquetas de
Mar; han disfrutat d'uns dies molt
bons, bons hotels, bon menjar
i sobretot, bon companyerisme
que no oblidaran.

Aquests dies s'ha posat en
funcionament l'ascensor del
local que lleva la feixugor de
les escales als més ancians.

Dia 28 com a darrer diu-
men9e de mes es participará a
la missa de les dotze, espe-
ram que hi hagi concurrència.

El grup de l'Associació de la
Tercera Edat s'uneix al número
200 de Sa Veu, donant-li l'enho-
rabona i paraules d'ànim per
continuar endavant, encoretjam
a tots: directius i col.laboradors
per poder continuar durant molts
d'anys la seva tasca enmig del
poble.

Nota de societat

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D .  Paula Oliver Sastre

(Vda. de Francisco Sampol Oliver)
(Sa madona de Ca Sa Barbera)

que falleció en Sóller,
el día 17 de Marzo de 1993

A LA EDAD DE 95 AÑOS

Casa mortuoria:

C/. Poetisa Francisca Alcover, 71.

Encomanau a Déu l'ánima de

D. Magdalena Coll Oliver

que va morir a Sóller,
el dia 17 de març de 1993

A L'EDAT DE 94 ANYS

Casa mortuoria: C/. Sa Mar, 38.



El Club Diario de Mallorca fou
el marc del debat sobre la
carretera Deia-Sóller.
Intervingueren Joan Suades

1 Els Verds), Caries Tarancón
GOB), Francesc Salas (Batle
:1

eiá), Gabriel Lesenne
(Conselleria Obres Públiques),
Bartomeu Darder (Ajuntament
de Sóller) i modera el director
de Veu de Sóller Jaume
Casasnovas.

Gabriel Mercó

En el debat de dilluns pas-
sat sobre la reforma del tram de
carretera comprés entre Deià i
Sóller foren dues les postures que
clarament es defensaren tant des
de la taula d'oradors com des
de les butaques.

Totes dues, però, incidien en
la necessitat de realitzar algu-
na millora en la carretera des-
prés d'anys d'abandonament.

Els responsables municipals,
autonòmics i empressaris en
general demanen una remode-
ració substancial de la carrete-
ra integrada en el paisatge.

El sector ecologista solicita
també unes millores en una
carretera motl degradada, sense
canvis, de traçat ni d'amplaria
en el trajecte i un control de les
mesures dels vehicles que hi cir-
culen.
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El debat sobre la reforma
de la carretera Dei-Sóller va
reunir dilluns, al club Diario
de Mallorca, quasi dos
centenars de persones
interessades en escoltar les
opinions del Director
General d'Obres Públiques
Gabriel Lesenne, el Primer
Tinent Batle de l'Ajuntament
de Sóller Bartomeu Darder,
el Baile de Deió Francesc
Salas, el membre del GOB
Corles Tarancon i el
component de Els Verds Joan
Buades a l'entorn d'una
taula moderada del Director
de Veu de Sóller Jaume
Casasnovas.

El debat compta amb un
alt grau d'interès durant es1
110 minuts de duració i, al
final, foren nombroses les
intervencions del públic
formulant preguntes dirigides
majoritàriament a Gabriel
Lesenne.

El debat sobre la reforma de la carretera de Deià es feu sense poder veure el projecte 

Gabriel Lesenne promet sorprendre els ecologistes
amb un bon projecte integrat en el paisatge

LES FRASES
Juan Buades:

"Aquesta reforma és un Cavan
de Trola: després poden aflorir
xalets i es turistitzará encara
més la Serra.

"Gràcies al moviment ecolo-
gista els llocs que ara s'utilitzen
per promocionar Mallorca ja no
existirien".

Caries Tarancon:

"Es crearan desnivells molt
grossos on será difícil fer acce-
sos i s'hauran de produir ser-
vituds".

"Lesenne diu que la carrete-
ra quedará bé, pera on és el pro-
jecte? On és la planificació?"

Francesc Salas:

"No es deixarà cap finca
sense accés"

"El poble, majoritàriament,
m'ha recolzat en diverses oca-
sions i estic segur que el projec-
te es duu tal i com valen els vei-
nats"

Gabriel Lesenne:

"Em fa gracia que hi hagui
viaductes bons (el del Tren de
Sóller) i viaductes dolents"

"No farem viaductes, sinó
que farem ponts normals i
corrents, malgrat seria el meu
desig, si hi hagués doblers, de
fer ponts que fossin obres d'art"

Bartomeu Darder:

"La reforma de la carretera
Deià-Sóller és una aspiració popu-
lar sollerica".

"Hem vist un ànim de col.labo-
ració per part de la Conselleria
que ens fa sentir tranquils quant
al cumpliment deis acords esta-
blerts"

Els petits debats
Els models de carretera

Gabriel Lesenne:
"No els agrada la carretera

del Puig Major? Han estat a Suïs-
so, no els agraden aquelles
carreteres?"

Caries Tarancon:
"Ha estat a Genova? Li agra-

da? La carretera del Puig Majar
sols serveis per fer carreres de
motos els caps de setmana"

Gabriel Lesenne:
"Vostès no poden contestar

perque en el fons farem la corre-

tera que desitjau i sols us opo-
sau per questions polítiques".

Pressumpció i
documentació
Gabriel Lesenne:

"El 90 per cent dels habitants
de l'Illa valen la carretera".

Joan Buades:
"La diferència entre els qui

hem vengut aquí es que alguns
presenta m proves i altres fan pres-
sumpció. Quina estadística diu
això del 90 per cent?"

El número de vehicles
Gabriel Lesenne:
"A les Balears tenim el grau

de motorització més alt d'Euro-
pa

Juan Buades:
"No hem d'estar orgullosos

de tenir un récord de motorit-
zació perque sóm els que més
contamino m".

Gabriel Lesenne:
"Estic a favor del transport par-

ticular perque fa possible un
millor coneixement de la geografia
mitjançant les sortides de les

famílies els caps de setmana".

Canvis polítics
Caries Tarancon:
"El projecte no ha modificat,

pero sí els polítics: el senyor Arbo-
na s'ha convertit amb una sen-
yora batlessa amb idees més afins
als qui governen i el senyor
Salas.., be, amb el senyor Salas
també ha passat alguna cosa".

Francesc Salas
Seguesc pertanyent a la coa-

lició PP-UM.

RESUELTA SU FUTURO Y AHORRE IMPUESTOS
BANCO DE
CREDITO BALEAR PLAN DE PENSIONES Infórmese en nuestras oficinas 
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Avui en dia ja no és estrany sentir parlar, de forma
quotidiana, de la idea d'una Europa unificada, sense
cap tipus de trova, on els pobles, sense deixar de ser
ells, construiran una comunitat on Púnica senyera vol
ser la col.laboració i l'apropament de les diferències.
Aquesta Europa dels pobles no está exempta de

problemes o lliure d'aquelles persones, de mala fe, que
sempre estan disposades a avortar un procte que, de
ben se9ur, és la darrera paraula cap a la democràcia i
convivencia dels pobles. El club internacional de vdins de
la vall de Sóller vol ser una primera passa cap aquest
lloable fi de la convivència i la col.laboració dels pobles.

Fa uns dies, la redacció de
la Veu de Sóller, va tenir notí-
cia de que un grup de gent,
quasi tots estrangers, s'havien
organitzat com a club per dir
la seva sobre un lloc que esti-
men ¡aprecien de valent: la vall
de Sóller. Agafant el fil de la
notícia la redacció de veu de
Sóller va poder parlar amb el
president del club el senyor
Lorenz Paas, advocat i sóció-
leg que fa sis anys té la seva
residencia a Sólter i com diu
ell: "és el poble més bonic del
món. He viajat molt i estic ben
segur del que dic."

Parlant amb Lorenz Paas
varen poder saber que el club
compte amb la participació
d'un nombrós grup de gent,
residents a la vall, de totes les
nacionalitats inclosa la cata-
lana. La missió del soci no és
altre que la d'entendre i lluitar
pels valors de la cultura, la igual-
tat i germanor dels pobles.
Aquesta gent, que viu amb
nosaltres, és conscient dels
molts problemes que patim al
poble i ells, sense cap ànim
de salva pátries, ens volen
donar un cop de má. Va que-
dar molt clar, al llarg de tota

la conversa, que NO tenen la
més mínima intenció de dedi-
car-se a la política o fer polí-
tica amb les seves denúncies
(uns cartells que sortiran cada
mes amb un lema i una fota
denúncia). Tenen molt clar les
seves preferéncies per certes
gestions polítiques, però ells no
volen fer de polític.

Objectius del club

Es una associació que creu
que NO són sols els doblers el
que fan arribar a bon port els
bons projectes sinó les perso-
nes, que de valent, tenen ganes
de fer coses. Segons les parau-

les de Lorenz: "...entre tots hem
are mirar de posar una mica de
Ilum i borrar les ombres que fa
temps donen fosca al poble."

Es cert el que diu Lorenz.
Els problemes no fan més que
cugmentar i de cada cop més
l'horitzó de possibles solucions
está més Iluny. No pot enten-
dre, el senyor Lorenz, com
l'experiència no ens pot servir
de res. Fa anys que tenim els
mateixos problemes i la gent
no fa res. "Almenys-diu Lorenz-
la prevenció podria ser una solu-
ció, donada la malta expe-
riència negativa que tenim."

Alhora, aquesta gent, té una
forta sensibilitat no sols ecoló-

gica sinó també d'urbanitat.
Creu que el poble de Sóller está
perdent el carácter de la seva
gent i les costums, que de sem-
pre, les havien fet més huma-
nes. Els hàbits de les grans ciu-
tats estan arrelant dins la nos-
tra comunitat i això, pensen els
socis del CIS, és una Ildstima.

Entre altres objectius hi ha
el de mimar les arts i els artis-
tes perquè, segons el CIS, la
sensibilitatd'un artista és la millor
arma per lluitar per un poble.
I prova d'això será l'exposició
que es vol montar a l'Hotel Cal iu
de Palma Nova amb la inten-
ció de donar a conèixer l'asso-
ciació i els seus objectius.

S.M.	 Els socis

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

w,LiL5n1rn ©11 

Es comunica que totes les interessades en ésser Valentes
dones, s'obri el termini d'inscripció fins al proper 31 de març a
les 13'30 h.

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

LA BATLESSA,      
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El club internacional de
Sóller, no vol donar cap

tipus de dictat als
problemes de la vall,
sois vol donar un cop
de mà amb la seva
ajuda incondicional

Lorenz Paas, president i portaveu del club
internacional, no vol donar solucions, però si ens vol

fer arribar tota la seva ajuda

Dona'ns la mà i farem
un futur comú

La idea d'un món sense fronteres,
vol ser una realitat a la nostra vall



FRANCESC CASTANYER
JARDINER

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

TELEFON 63 40 87
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A dins un món on el
més important són

els valors materials i
el tenir una bona

posició social,
encara queda un

petit racó per la 9ent
que valora i mima

les coses més
senzilles de la vida.
Un racó on la feina

ben feta no té temps
i on el preu material
no hi té lloc. Aquest
racó és el món den

huís López on sols hi
té cabuda un parell
d'eines, uns quants

materials -paper,
cartró, argila,

pintura, fusta...- i un
esperit net

d'influències per
anar fent el que a ell

més li agrada:
esculpir, pintar i fer

carotes.

S.M.

Parlar amb en Lluís és el
mateix que topar amb una cade-
na de sorpreses. Ningú pot ima-
ginar que en Lluís pugui dissi-
mular tant d'art só com duu
dins seu. Visitar el seu estudi i
tenir uns minuts de conversa-
ció amb ell, de ben segur que
no són suficients per poder assi-
milar tantes coses. En Lluís
romp la norma académica per
donar pas a l'actitud autodi-
dacta i de reflexió amb un
mateix. Ell no té escola però
té mà de mestre, ningú li ha
mostrat com ho ha de ter, però
ell demana consell als que de
veritat saben. Amb aquesta acti-
tud ha polit les aptituds i això

Ii permet poder fer tot el que
fa.

Carotes de dimoni i
altres personatges

Tal volta aquesta és la téc-
nica que més controla i domi-
na. Tothom coneix els tan popu-
lars dimonis que estan exposats
a Can Dulce. Els podeu veure
i contemplar cosa ben feta. En
referència als dimonis hem
pogut saber que són coneguts
i admirats fora de la nostra vall.

Els altres personatges fan
una referència clara a la nos-
tra tradició i als contes de la
literatura popular.

El que si hauria de fer -

segons opina aquesta redac-
ció- , si hagués recolzament
de les institucions o diners par-
ticulars, són tots els perso-
natges de la festa de les
,

'valentes dones"; i perqué no,
fer moltes carotes de moros i
cristians i poder representar,
amb teatre a la placa, la feta
de I'l 1 de Maig. Amb això
no volem negar la festa del
poble feta pels propis salle -
rics.

La pintura i l'escultura

El que no sap malta gent
és que en Lluís també es dedi-
ca a la pintura i l'escultura,i
ho fa d'allò més bé. El que
vàrem poder veure és admi-
rable. Té unes fustes tallades
amb molt de realisme i de les
pintures podem dir que promet
molt doncs ho fa amb molt de
mestratge. De ben segur que
les seves exposicions faran
escala.

Tècniques emprades

Una ofició que li ve des de
que era al.lot l'ha anat depu-
rant i rectificant, al llarg dels
anys, amb llibres i consells de
mestres consagrats. El fracàs
és el millor mestre que ha ten-
gut en [luís i sobretot la humi-
litat. Després, saber el que NO
havia de fer, rectificar i molt
de temps i l'estudi, l'han
col.locaton és. EH reconeix que
aquest és un camí més Ilarg
però té de bo que no tens
influències de ningú.

L'artista

En [luís López és un home
que estima, per damunt de tot,
la seva llibertat i les seves prò-
pies imposicions. Es un home
senzill, humil i que sols assu-
meix el seu propi dictat. Mai
no aceptaria les necessitat cre-
ades per totaquest món d'inte-
ressos i diners que tenen alguns
galeristes i marxants

Elsemblant d'aquest moro crec que podria ser el principi d'un projecte
per fer tots els personatges de la festa de les "valentes Dones"

aig aprendre a fer les
nieves juguetes de fusta

lartió dearick
 át-1mo haLlotLes formes diabòliques dels personatges mallorquins: el dimoni i

San Antoni foren un tema aconseguit amb la máxima técnica

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS

Y -A
Arze - - g:2(0 - - &t~,v.,;o
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Desfilado de moda de
primavera i estiu a l'Espléndido

Redacció

Els alumnes de tercer de
BUP han organitzat per
demà dissabte a les 22 h.
una desfilada de models a
l'Hotel Espléndido per reco-
llir fons per realitzar el viat-

ge d'estudis. Entusiasme i
il.lusió són les senyes que

han caracteritzat aquesta
lúdica activitat.

Les peces de roba, de
primavera i estiu, han estat
cedides per diferents ten-
des de moda del municipi

i la roba íntima que també
es mostrará prové de la sem-
pre maravelloses interiori-
tats de Melissa.

Els al.lots esperen una
gran assistència de públic
als quals volen agrair prè-
viament el seu suport.

S'Hort den Doviu
Escuela de informática exclusivamente en Sóller desde 1.991

Curso de Introducción al PC
En General:
el equipo, conceptos y términos de
la informática, DOS, entender
ofertas de ordenadores..

Hoja de Cálculo:
cálculo automático IVA y beneficios,
representación gráfica evoluciones
mercado, llevar cuentas

Lotus 123

La Base de Datos:
entrar y organizar registros de
clientes, listas de correos, sistema
de inventario, archivar en general,
presentación de datos en informes

MS Works 2.0

Duración:
40 clases de una hora

Horarios a escoger:
I. Lunes/Miércoles de 7-8 h.

Primera clase el 12 de abril
II. Martes/Jueves de 7,30-7,30 h.

Primera clase el 13 de abril
III.Viernes 7-9 h.

Primera clase el 16 de abril

Precio:
Inscripción 10.000 Pts.
10.000 Pts./mes por cinco meses

Utilidades:
crear etiquetas, recibos y agendas
clientes, usar programas
diagnósticos, traductor
inglés/castellano, crear menús y más

El procesador de textos:
crear y editar textos, hacer carteles,
ofertas, avisos, tarjetas,
presentaciones de texto en general

WordPerfect 5.1

... y para que te puedas dedicar
completamente, un estudiante por
ordenador en grupos de seis, con
posibilidades de practicar fuera de la
clase.

Además, con el curso terminado te
regalamos una copia de MS Works
2.0 con licencia auténtica de Microsoft
y toda la documentación, y te
ofrecemos cinco horas gratuitas de
soporte técnico sobre temas del
curso.

Lugar:
El Colegio de los Sagrados
Corazones, aula de informática

Información e Inscripción:
Biel Alcover. Distribuidor de Olivetti

C/. Vives, 5- Tel. 63 40 19
o

la Aula de informática en el Colegio
de los Sagrados Corazones todas las

tardes de 5 a 8 h.
Pase o llame 908 73 26 75

BENS D'AVALL

14

RESTAURANTE

Después del paréntesis invernal iniciamos

nuestro servicio el día 3 de abril.

Esperamos compartir con clientes y

amigos la satisfacción de un trabajo serio,

mejorando en lo posible la relación

calidad precio.

El ¡efe de cocina Benito Vicens y su ¡oven

equipo elaboran una cocina moderna con

los mejores productos de nuestra tierra

que permiten satisfacer a la vez a
gourmets y a "pequeños apetitos"

Reservas Tel. 62 23 81

Cerrado domingos noche y lunes

SINDICATO DE RIEGOS DE SÓLLER

Se necesitan acequieros
para esta temporada

Tel. 63 23 11 i 63 02 19

Veu de Sóller / 26 de març del 1993

Aquest divendres , dia
26, als locals del Casal de
Colònies, el P.Ricard
Janer, M.SS.CC. feró una
conferència/col.loqui sobre
el contingut i significat del
Nou Catecisme de l'Esglé-
sia Católica. L'acte
començarà a les 8 del ves-
pre.

Celebracions
penitencials

La Quaresma és el temps
de conversió, de gràcia i
de perdó. El creTent per la
seva sinceritat i Déu, el nos-
tre Pare amb la seva infi-
nita misericòrdia s'abraçen
a la trobada sagramental.

A l'Horta: demà dis-
sabte dia 27, 19 hores dins
la missa.

Al Port: demà dissab-

te, a les 19'30 dins la
missa.

A Biniaraix: demà a les
20 dins la missa.

A Sant Bartomeu será
divendres 2 d'abril a les 20
hores.

Aprofitau l'oferta dels
sagraments per celebrar
amb més ¡ola les festes de
Pásqua.

La missa de
l'Hospital

Pel pròxim diumenge, i
amb motiu de celebrar a la
Residència Mare de Déu de
la Victòria un esdeveniment
singular, els 102 anys
d'existència de na Dolo-
res Colomer Ferrando,
la missa que normalment es
celebra el capvespre, s'ade-

Veus

lanta el proper diumenge
dia 28 de març a les 11
hores del matí.

Canvi d'horari

Amb el canvi d'horari
civil, corresponent al temps
d'estiu, aquest pròxim diu-
menge experimenten canvis

les següents misses:

el diumenge capvespre a
sa Capelleta será a les 6
hores; al Port, també els diu-
menges será a les 7 hores.

Per la próxima setmana
vos oferirem l'horari complet
del temps d'estiu.

Primeres Comunions

Els pares dels infants que
hagin de fer enguany la seva
primera comunió van rebent
aquests dies les propostes de
les dates de celebració parro-
quial pel temps pasqual i
en grup.

Pero qualsevol dubte o pre-
gunta, dirigiu-vos a les cate-
quistes o als preveres, tel.
630602

10 

Avisos Eclesials

Presentació del nou Catecisme al Port



A manca de dues proves del Campionat de les Balears 

Pere-Antoni Alemany,
primer classificat

El triatlé, modalitat esportiva que de cada dia está agafant més
adeptes, convertit de nou en prova popular a l'abast de tots.

El Triatló arriba a
la nostra Vall

Joan

Com ja avançàrem en exclusiva, fa exactament cinc mesos,
el triatló está a punt d'entrar, amb bon peu, dins
la nostra Van.

Dues empreses solleriques Gymnapolis i Pizzeria
Domenico han posat ja en marxa el PRIMER TRIATLO
POPULAR CIUTAT DE SOLLER, que es disputare' dia 25
de Julio!.

La cursa, com és habitual, començaró amb una prova de
natació, en el mateix Port de Sóller, amb un recorregut d'uns
250 a uns 350 metres, acabant a la Platja d'en Repic.

Seguidament elsesportistes agafaran la bicicleta, en aquest
cas de muntanya, per recórrer uns 10 qms, molt possiblement
pujant cap a Muleta, i baixant de nou fins a la carretera de
desviació al Port, a on s'iniciaria la cursa d'atletisme, amb
un recorregut d'uns 5 qms., estant instal.lada l'arribada davant
la Pizzería Domenico, del Port de Sóller.

Borras Xesqui, dins el pilot
Joan

El passat dissabte, el cap-
vespre, es disputà el IV Tro-
feu Ciutat de Manacor,
amb la participació del solle-
ric Pere Borras i el deja-
nenc Francesc Horrach
"Xesqui", damunt un reco-
rregut d'uns 110 qms, amb
victòria al sprint del suec
Glenn Marnusson.

Aquest corredor, juntament

amb tres més, escapó del gran
pilot al pas pel Port de Mana-
cor, presentant-se ells quatre,
en solitari, a l'arribada.

El corredor de la selecció
espanyola Moreno (Campió
de/Món ¡Medalla d'Ora Bar-
celona-92), es classificà en el
lloc vuitè, recollint un RIDI-
CUL PREMI DE 2.000'-
PTES.

Pere Borràs iXesqui entra-
ren tots dos dins el pilot.

Començá,
el Torneig

Centro
Joan

26 de març del 1993 / Veu de Sóller
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Pere-Antoni Alemany, després de la prova d'Eivissa,
completament satisfet de les seves actuacions que l'han portat a

aconseguir aquest primer lloc.

	Veu esportiva 

1 1
Triatló

Ciclisme

Joan

Dissabte i diumenge passat
es disputó a Eivissa l'anuncia-
da prova d'automodelisme, pun-
tuable pel Campionat de les
Balears, a la que s'hi des-
plaçaren 31 pilots mallorquins,
entre ells el solleric Pere -Anto-
ni Alemany.

Seixanta-un foren els parti-
cipants, distribuits dins les tres
clàssiques categories (elèctrics
tracció trasera, elèctrics tracció
4 X 4 i d'explosió).

Pere-Antoni, que tingué
una brillant actuació, par-
ticipó dins 4 x 4, amb el seu

Billar

Ahir començà, en els
ocois del "Circulo So/le-
reme", el Torneig de
Biliar Fira-93, amb la
confrontació Pere Jaume -
Joan Socias.

Per avui, divendres, a
les 19 hores, está prevista
lo partida A. Labrador -1.
Quetglas.

Demá, dissabte, a les
18'- hores s'enfrontaran:

G. Cortés - B.Enseñat
i a les 19 bares
G. Ferrer - J. Arbona.
Per dilluns, aquestes són

les partides que es dispu-
taran:

19 hores: M. Casasno-
vas M. Ferrer

20	 s: P. Torres -J.

habitual Optima.
A les proves classificatóries

del dissabte aconseguí el tercer
lloc, passant directe a la final
del diumenge, que es disputó
en tres mànegues de 5 minuts,
puntuant les dues millors.

A dues de les proves el solle-
ric aconseguí el segon lloc i a
l'altra el tercer, quedant classi-
ficat el segon de la general.

Aquesta fou la classificació
definitiva:

1.-Alexandre Ben nassar (Top
Force), 14 voltes, temps 10'14"2.

2.- Pere-Antoni Alemany
(Optima), 14 voltes, temps10'25"6.

El guanyador Bennassar
(mallorquí), havia quedat el desè
a la prova de Menorca, i el guan-

yador a Menorca, va fer el cm-
qué a Eivissa, pel que lògicament
el solleric Pere -Antoni Ale
many passa a ocupar el primer
lloc a la classificació del Cam-
pionat de les Balears, sent
aquesta la classificació actual:

1.- Pere-Antoni Ale-
many, amb 740 punts.

2.-Julio Garcia (Palma), amb
Top Force, 680 punts.

3.-Jordi Gamundi (Pollença),
amb Schumacher, 620 punts.

A destacar que el pollencí
Jordi Gamundi és el guanyador
de les dues proves d'explosió
fetes fins ara.

Vinents competicions:
El dissabte dia 3 d'Abril, es

disputare' a Son Porro (Ciutat) el
Campionat de Mallorca per
a la categoria d'elèctrics 4 X 4.

I els dies 8 i 9 d'Abril a Son
Bonet la segona de les darreres
proves del Campionat de les
Balears, a les que s'espera una
bona actuació sollerica.

Automodelisme
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C.F. SOLLER

o
MALLORCAEl Sóller

hagués pogut dur els dos punts
Diumenge, Dia del Club

Futbol Tercera Divisió

Les instal.lacions del C.F.
Arenal, mirall pels sollerics

Veterans Port i Sóller 4 -
Juvenils Sóller 7

Bielet

Els dos darrers partas jugats
pels Veterans han tengut dos
resultats diferents, mentres el
dia 13 guanyaren als Veterans
de Mallorca per un 5 a 4 (anant
a sopar després en un restau-
rant del Port).

El passat dissabte jugaren
contra el juvenil i es veren tot
el partit dominats per la luyen-
tut, foren batuts per un dar
7 a 4 inapelable.

El camp estava en molt
bones condicions i l'arbitrat-
ge va córrer a càrrec de Pep
Torrens sense complicacions.

Futbol de Veterans

Sóller: Pomares,
Mateit.Coll, Ensenyat, Puig,
Miki, Casas,

ta
que
ofeni
part de	 si
de la pilota penó no es cre-
aven ocasions, tan sols dues
en tot l'encontre.

L'Arenal aprofitontles
marcó els seus tres gols; a
la primera pan, els sotterics
només perdien (1-0), a la
segona es sortí a guanyar
però no va ser possible
encaixaren dos gols més.

Proper parta:
Sóller - Atc,Refal, El

Sólleres presenta onaqu

ir
est

equtp asta reallrent una
mottbona componya i això
que tots són de primer any.

RESULTATS
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Bielet

Arenal: Reus, Manolo,
Serra, Aljama I (Castaños
minut 85), Manresa, Vicens,
Toña., Aljama II (Pou minut 75),
Espejo, Ruiz e Izquierdo.

Sóller: Juan jo, Vázquez,
Nadal, Brugos, Tovar, Mar-
tín, Cladera (Tolo minut 90),
Marín, Ferrer, Carmelo i
Aguiló (Sergi minut 75).

Arbitre: L'arbitratge va
anar a cárrec del senyor
Martos Jerónimo i dels liniers
González i Pérez. Mostró tar-
getes grogues als jugadors
locals Ruiz (minut 75) i Toño
(minut 87) i al jugador del
Sóller Marín (minut 42).

Gols: El 0-1 el marca Váz-
quez després de que Cladera
tregués un comer i tocas
amb el cap Aguiló, el 1-1
Fou marcat per Izquierdo
aprofitant un mal enteniment
de la defensa sollerica.

La primera part per
oblidar

Diumenge capvespre pas-
sat ens desplacárem a l'Are-
nal per veure ¡ugar l'Arenal
i el Sóller en un complexe
que encara está en obres,
però que no té res a veure
amb el que tenim a ca'n
Maiol; la tribuna está total-
ment coberta, els vestuaris són
magnífics i un pabelló tapat
que ... és una monada.

En el primer temps el que

és futbol i bones jugades se'n
veren poques, un joc enmig
del camp poc vistós i on
es perdien moltes pilotes;
arribant al descans en empat
a zero ben merescut pels dos
equips.

Vázquez, autor del gol solleric

Els entrenadors
degueren Ilegir la
cartilla

Després del descans sor-
tiren els dos equips més
ràpids i amb ganes de fer
qualque gol, les primeres
oportunitats foren pels juga-
dors locals sent els sollerics
qui marcaren primer i Váz-
quez el que marcó després
de que Cladera tregués un
comer, i Aguiló que es tro-
baya a l'ángle llarg Ii passás

la pilota de cap.

Després del gol no es
conformaren

Es seguí jugant a un bon
nivell i vàrem tenir més opor-
tunitats per marcar, els juga-
dors de l'Arenal aprofitaren
una badada del defensa per
marcar sense poder fer res
Juanjo que va tenir un partit
molt bo. Els ¡ugadors de
l'Arenal feren molt poc
futbol i s'arriba al final
amb aquest empat a un.

Diumenge, dia del
club

Passat demà diumenge
ens visitará el lider Manacor,
així que tenim un ós mal de
roegar, Bestard haurà de
posar tota l'artilleria si volem
que els punts es quedin aquí.

La Junta Directiva ens ha
comunicat que es ferá el dia
del Club, no era per menys
aprofitar el partit, l'hora de
l'inici és a les 16'30 hores.

Dijous que ve hi haurà
torrada

El proper dijous dia 1
d'abril, després dels entre-
naments, es ferá una gran
torrada patrocinada pel gran
aficionat al futbol Manolo
Quirós jugadors, tècnics,
directius i mit¡ans informatius
ens tornarem reunir per pas-
sar uns moments de bulla i
per recuperar les forces per-
dudes; ja vos ho contarem.

Futbol Cadet
Tercera Divisió

La propera
jornada:
Son Roca - Constáncia
Alaior - Cala Millor
Ferreries - Ferriolense
SOLLER - MANACOR
Poblense - Arenal
Llosetense - Esporles
Porto Cristo - Portmany
Cardessar - At.Ciudadela
Platges - At.Balears
Mallorca At. - Sta.Eulália

1 2 Regional

La propera
jornada:
Escolar - Santa Eugènia
Montaura - Petra
Ferriolense - Independiente
C/R
S'Arracó - Arte'
Marratxí - Collerense
Barracar - Soledad
PORT DE SOLLER - CIDE
Margaritense - Rotlet Molinar
Ses Salines - Alqueria

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

Tercera divisió
1. G. E. P. F. C.. Ptas. Sta. Eulalia - CD Constancia 	

CD Cala Millo( - CD Son Roca 	
CD Ferriolense - CD Mayor 	
CD Manacor - CD Ferrerías 	

0-0
4-2
2-1
2-0

1. CC, ~mear
2 Sta Eulalia 	
3. Playas CaMá 	

28
28
29

21
17
17

4
8
4

3
3
8

78
43
52

22
19
33

46 + 16
42 + 14
38 + 10

4 Mallorca Atco 	 29 16 5 8 65 32 37 + 9 UD Arenal - CF Soller 	 1-1

5. Al. Baleares 	 29 13 10 6 47 31 36 + 8 CD Esporlas - UD Poblense 	 2-3
6. CF Sobes*. 29 13 8 8 50 34 34 + 6 SD Pormany - CD Uosetense 	 1-0
7 CD Alayor 	 29 12 9 8 46 37 33 + 3 At. Ciudadela - Porto-Cristo 	 1-0
8. UD Potiense 	 29 15 3 11 37 33 33 + 5 Al. Baleares - CD Cardessar 	 1-0
9. CD Ferrenas.
10.CD Cala Milcr . 	

29
29

12
11

8
8

9
10

34
44

31
48

W + 2
33 Mallorca Atoe. - Playas Calva 	 0-1

Sta. Eugenia - Montaura 	 2-111. CD Ferriolense 	 29 9 11 9 25 27 29 - 1
12.At Ciudadela 	
13. CD Cardessar 	
14. CD Especias. . .......

29
29
29

9
6
9

8
13
7

12
10
13

36
28
32

43
35
45

26 - 2
25 - 3
25 5

Petra - Fernolense 	
Independiente - SArracó 	

2-1
3-2

15. UD Arenal 	 29 8 6 15 32 Q 22 - 8 Collerense - Barracar 	 2-0
16. SO Pormany 	 29 7 8 14 23 47 22 - 6 Soledad - Port Sóller 	 2-1
17 CD Constancia 	
18. Porto-Cristo 	
19.CD Uosetense 	

29
29
29

7
8
5

5
2
7

17
19
17

36
30
33

48
54
55

19- 11
18 - 10
17 - 11

Cide -Margaritense 	
Rotlet Mol. - Ses Salines 	

1-4
1-1

20 CD Son Rcca 	 29 4 6 19 20 75 14 - 16 Alquería - Escolar 	 3-0

Primera regional
1. G. E. P.	 F. c.. Plos.

1.Margeetionse 	 95 14 8343 20 36 4 14

2. Soledad 	 25 13 93 52 26 35+9

3. Sta Eugenia 	 24 14 4 653 32 32+6

4. Arta 	 24 13 5 6	 61 32 31	 + 7

5. Ses Salines 	 25 12 6743 37 30+6

6. Petra 	 24 9 10 5	 46 27 28 + 2

7. Independiente 	 24 10 7 7	 51 35 27 + 1

8. Collerense 	 25 10 7833 43 27 + 3

9. SArracó 	 24 8 9738 34 25 + 1

10. Port S011er 	 25 10 4 11	 31 33 24

11. Rodet Mol. 	 25 5 12 8	 38 43 22	 4

12. Barracar 	 24 7 7 10	 38 48 21	 - 3

13. Ferriolense 	 24 4 12 8	 26 33 20 - 4

14. Montaura 	 24 7 3 14	 40 56 17	 7

15. Cide 	 25 4 9 12	 29 51 17	 7

16. Escolar 	 24 6 4 14	 27 48 16 - 8

17. Alquería 	 25 2 4 19	 26 77 8 - 16



Futbol Primera Regional

El Port marca, pera no basta.

Fontanet, lesionat, baixa per diumenge amb el Murense.

Sollerense 1 -
Son Forteza 2

Esfèric

Alineació: Guillem, Mas,
Ventura, Néctar, Ernest, Tomeu,
Joan, Ravi, Pedro, Javier, Xisco
(Fontanet, J. Victor).

Gols: 1-2 Xisco Ensenyat

Comentari:
Un Son Forteza, dese classi-

ficat, es va fer amb la vict6ria

quan per ningú era d'esperar.
Al descans la diferencia era

de 0-2, un resultat mal de cap-
girar així com es jugava. A la
segona part es minora en certa
manera el joc, d'aquí que es fes
un gol i es reduís la diferencia
de marcador a un gol però res
més, el temps passa i no es marca,
quedant com a resultat definitiu
1-2 pels visitants.

DerneE Indioteria-Solle-
rense sent s'Indioteria un dels
darrers classificats.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7— Teléfono 63 0132

Sant Jaume, 7— Teléfono 631286
FABRICA: II/eta, 48- Can Tobalet- Tel. 630651

Futbol segona Regional
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Soledad 2 -
Port de Sóller 1

Bielet

Soledad: Gistán, Ros, Roca,
Torrens, Machado, Ripoll, Rome-
ro, Carrasco, Jaume, Vila (Sonso
minut 79) i Aro que (Arenas
minut 65).

Port de Sóller: R.García,
Coll, Galindo, Ruiz, Sacarés,
A.Manrique (lorquera minut 65),
Ros (Festus minut 80), Guerrero
(Ribas minut 13), Cabot, A.Gar-
cia i Raja.

Arbitre: senyor Bauzá Agui-
ló ajudat pels senyors Hernán-
dez Muñoz que va mostrar tar-
getesgroguesals jugadors locals
Jaume (minut 15), Machado
(minut 47) ¡Carrasco (minut 87)
i als jugadors del Port de Sóller
Ruiz (minut 21), R.García (minut
45) i Coll dues (minuts 45 i 90).

Gols: Romero en el minut
45 marca el 1-0, Jaume marca
el 2-0 en minut 65 i Sacarás
marca el 2-1 en el minut 72.

El Port meresqué un empat

El passat diumenge dema-

tí es disputó el partit entre el
Soledad i el Port de Sóller.
L'equip local que va segon clas-
sificat no era propici per pun-
tuar, però pel ¡oc realitzat
damunt el terreny de joc els
sollerics no es mereixien venir
de buid.

Una part cada equip

A la primera part els juga-
dors locals esta ren més encer-
tats, la defensa visitant i Ribe-
ra s'encarregaren de desba-
ratar-los el joc d'atac i mar-
caren el gol quan ja estaven
en el minut 45, fruit d'una juga-
da de fortuna, ¡a que va venir
precedida d'un foro de joc
que forçà a Ribera a sortir
fora de l'àrea per desbaretar
l'atac del jugador Romero, sent
castigat amb targeta ¡falta el
porter. TreuJaume i Ribera no
pot blocar la pilota, aprofi-
tant Romero per marcar.

A la segona part
estaren més encertats

Els jugadors del Port des-
prés del descans sortiren més
centrats dominant més minuts
la pilota. Quan corria el minut
65 es tornaren veure sorpre-
sos amb una arrancada den

Jaume, en un clar fora de joc,
quan es troba davant Ribera
d'un fort xut marca el segon
gol.

Amb el 2-0 els sollerics
pogueren empatar

Els jugadors del Port
seguien dominant i feien

jugades d'atac ten int oportu-
nitats per marcar. Sacarés en
el minut 70 dóna el primer
avís al porter local i dos
minuts després Toni García tre-
gué dos corners conse-
cutius, en el segon d'un
espléndit cop de cap en Saca-
rés marcó el gol; després es
varen tenir 3 6 4 oportunitas
més per marcar que no foren
aprofitades, sobretot un tir al
pal de Coll.

Es varen haver de confor-
mar amb aquesta derrota
mínima injusta pel joc fet
damunt el terreny de joc.

Vinent partit

Diumenge a les 10'30, el
Port de Sóller rebra la visita
del CIDE, equip que anant ter-
cer dels darrers, no ha de ser
obstacle per fer quedar els
punts a casa.

Benjamins

Estudiants 1 -
Sóller 3

Alineació: Pomares, Que-
rol, Lluc, Miki, Jordi, Queltxa,
Gerardo, Barceló, Toni Sampol,
Toni Lluís, Miguel (Manolo,
Jaime Oliver, Gonzalo i  Damià).

Gols: 0-1 Miguel; guapis-
sim gol amb un fort xut que anó
per tota l'esquadra; 0-2 Barceló,
jugada per la dreta d'en Sam-
pol i Queltxa on Barceló ben
situat pot ben rematar la cen-
trada; 1-3 Toni Lluís, resultat
d'una bona jugada d'equip.
Comentari:

A la fi s'aconseguí la victó-
ria en aquesta lligueta que tot-
hom tant enyorava; l'equip
batut va ser l'Estudiants que es
va veure dominat per un
Sóller que realitzà un millor
futbol.

Amb un 0-2 la victòria no
podio fugir i així va ser, un Sóller
amb ganes d'aprofitar l'ocasió
de puntuar i que no falla.

Demà: Sóller - La Salle,
tercer classificat de grup.

Infantil Tercera
Regional 

Can Picafort 1
- Sóller 1

Alineació: Guillem,
Ismael, Esteva, Alex, Nofre,
Campos, Ramiro, Bota, Pas-
tor, Jordi, Marcos (Timoner,
Potillo).

Gols: 0-1 Nofre a la pri-
mera port.
Comentari:

Bona confrontació la rea-
litzada dissabte passat pels
al.lots d'en Ventura fent un
partit molt seriós en defen-
sa, aprofitant les poques
ocasions d'atac que
tenien. El Ca'n Picafortclar
favorit, tercer classificat, no
va saber que fer i va tenir
que conformar-se amb
l'empat, un meritós empat
pels sollerics.

Demà: Sóller-Calvià;
un Calvià quart classificat i
un Sóller setè, ens poden
donar un bon partit.

PATRONATO DE COFRAD1AS Y
PROCESIONES DE SOLLEIZ

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

Se ruega la asistencia de todos los penitentes

IA DIRECTIVA



Començaren
els Campionats
de Balears de
Petanca

Buix4

La gran novetat
d'aquestsCam
estcit u	 Plahats

pio
Faso Prèvia deis Cac
plantel.* Estatals.

Els primers classificat
en aquest Campiona

ca,
Setmana Santa, a 1'
d'Eivissa.

Per cifre costat, els pri-
mers de la Fase Prèvia, par-
ticiparan en els Campio-
nats Estatals, amb una
representació que variará
segons la categoria.

Així, ida, Segona
Categoria, Femenines
i Juvenils classifiquen
una sola tripleta. La pri-
mera estora present amb
tres tripletes més la Cam-
piona d'Espanya 92, que
pertany a1C. P. Unió Sóller.

Els tres clubs local

esta
crits en aquest tornefas
contem amb lògiques  í fu n-
dadelesperances d'acon-
segul
fíe	 `Pri-
Meró Categoria será on
ets Wlerics donaran més
guerra. El C.P.  Sóller í
Belles Pistes tenen dues tri-

i el C.P.

Curset d'Aikido
a Sóller

Foto retrospectiva d'en
Miguel Ensenyat, en els

seus bons temps d'atleta.

Redacció

Miguel Ensenyat
Sifres, el popular Cinturó
Negre Primer Dan Aikikai
(Federació Japonesa d'Aiki-
do), i Cinturó Negre Primer
Dan U.D.A., ex-atleta del
"Circulo Sollerense",
impartirá a la nostra Ciutat,
des de començaments del
mes d'Abril, un interessant
Curset d'Aikido, el dimarts
de les 20 a les 21-30' hores,
i els dissabtes de les 10 a les
11-30' hores.

Pomar tingué una actuació fluixeta.

A pesar de l'abultada derrota (O - 8)

Brillant actuació
d'en Jorquera

Joan

L'afició sollerica, una vegada
més, no respongué a la cita. Dels
35 o 40 assistents a l'animada dis-
puta de la quarta jornada de Lliga,
més de la mitat eren manacorins.

Tomas Plomer encaixó una
clara derrota davant un dur rival
que imposó respecte des de la matei-
xa sortida, que fou fulminant. El
local tingué un joc i un rival molt
dificils, que superaren en molt la
categoria de qualsevol dels solle-
rics. El resultat parla per ell mateix:
Gabriel Ballester 35 - Tomás Plo-
mer 9.

Gran paper, brillant actuada
la d'en Joan Jorquera, tinguent
en compte que el seu rival, en Miguel
Laberva treure una mit¡ana de 0'83,
molt superior inclús al número 1
de la ¡ornada. Per la seva part el
solleric aconseguí un 0'57. Al
final, com era d'esperar, la victó-

ria fou pel de Manacor, per 35 a
24.

Pere Serra -Bartomeu Palou
anaren molt igualats durant la pri-
mera mitja part de la partida, fins
que una petita Ilenegada del solle-
ric li fe perde tota opció de cara
al triomf final. El resultat fou de 30
a 19 a favor del manacorí.

I darrerament n'Alexandre
Pomar tingué una actuació flui-
xeta, deixant molt de ¡oc al seu
adversari, en Llorenç Perdé
per 30 a 14
Vinents confrontacions:

Aquesta setmana els billaristes
sollerics descansen, ¡a que com
recordaran els nostres lectors el
número d'equips participants és
impar.

El dissabte dia 3 d'Abril es des-
plaçaran a Inca a disputar la seva
¡ornada contra el C.B. Inca, a les
1530 hores, que és bastant més
assequible que els rivals anteriors.
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Premi Regularitat 

Classificació del Premi de
la Regularitat de la VEU de
SOLLER:

1.- Juanjo, 29 punts.
2.- Christian, 26,35 punts.
3.- Ferrer, 26,03 punts.
4.- Tovar, 26,18 punts.
5.- Cladera, 25,54 punts.
6.- Alfons, 24,57 punts.
7.- Martín, 23,58 punts.
8.- Carmelo, 23,38 punts.
9.- Nadal, 22 punts.
10.- Vázquez, 18,91 punts.

Futbol Solleric

Resultats i
confrontacions
III Divisió:
C.D.Arenal 1 - C.F.Sóller 1
Diumenge: C.F.Sóller

.

	-Mana-
COL

Primera Regional:
Soledat 2- C.F. Port de Sóller
1.
Diumenge: Port de Sóller -
CIDE

Juvenils Primera
Regional:
Diumenge passat descansa-
ren. Aquest diumenge: Muren-
se -C.F.S011er.

Cadets:
Arenal 3 - Sóller O
Demà: Sóller - Atc.Rafal.

Infantil segona
Regional:
Sollerense 1 - Son Forteza 2.
Demà: lndioteria -Sollerense.

Infantas Tercera
Regional:
Ca'n Picafort 1 - Sóller 1
Demà: Sóller - Calvià.

Benjamins:
Estudiants 1 - Sóller 2
Demà: Sóller - La Salle.

Trofeu Pizzeria
Randemar -
Veu de Sóller

La classificació pel Premi
de la Pizzeria Randemar -
Veu de Sóller, que es donara
a final de temporada es
troba actualment de la
següent forma:

1.- Barrero, 7 gols.
2.- Galindo, 6 gols.
3.- A. Manrique, 3 gols.
4.- Rivera, 3 gols.
5.- Cabot, 3 gols.

Arts Marcials

Millor golejador Petanca  Billar      

COOPERATIVA AGRICOLA
"SAN BARTOLOME"

Es convoca a tots els socis d'aquesta Cooperativa a l'Assemblea
General Extraordinaria que tendrá lloc avui 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.

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.



BASQUET
Per JOTA

PETITS
ANUNCIS
BANUS antiguitats.

Restauració, compra i
venda de mobles i d'objec-
tes 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 Anta-
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 TRASPASA tienda
en el Puerto de Sóller, pri-
mera	 línea.
Inf.telf.633134
633174.

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

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

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

VENDO CITROEN AX-
GT 1.4, PM-5179-AZ.
Muy buen estado. Telf.
632468.

ES COMPREN de
5000 a 6000 m2 de
terrenys apropiats per
hivernacles, amb aigua,
accés amb cotxe.Telf.
633942 de les 9 a les
17 hores, dies laborables.

ES NECESSITA
AL. LOTA per netejar casa,
cinc dies a la setmana.
Telf. 631657.

NATIVAS LICENCIA-
DAS en Filologia dan cla-
ses particulares o grupos,
francés/inglés resultados
demostrados. Telf.
632514 y 632563.

CHICAJOVEN busca
trabajo para cuidar niños
y tareas de la casa. Telf.
633282, llamar a partir
de las 6'30 de la tarde.

SE ALQUILA LOCAL
c/Médico Mayol, 15.
Telf. 632016.

SEÑORA SE OFRECE
para cuidar personas
ancianas de .día, con
experiencia. Telf.
633632. Horas comida.

OCASION, SE
VENDE dormitorio caoba
en buen estado. Telf.
632501.

VENC TERRENY
2.200m2 amb porxo, 30
minuts d'aigua setmanal
i safareig. Telf. 633357.

VENC CASA a For-
nalutx, tres plantes, cinc
habitacions, bany petit,
cuina-menjador i sala.
Telf. 633357.
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Les cadets i
els seniors
perderen 

SENIOR MASCULI

Cap de Llevant 69 -
J. Mariana 57   

El gran nombre de pilotes per-

dudes i els pocs rebots del
Mariana foren una de les cau-
ses de la derrota. Fins ben entra-
da la segona part el partit fou
igualat, però en els darrers deu
minuts els locals partiren en el
marcador arribant al final amb
12 punts de diferència.

MINI MASCULI 

Sant Agustí 15 -
J. Mariana 42    Els Minis i les Minis, promeses del futur bàsquet solleric.     

Partit sense cap tipus de difi-
cultats pel J. Mariana Tren
De Sóller . Els locals, un equip
molt jove °posó poca resistèn-
cia. El Mariano, si hagués pit-
jat un poc més en defensa, la
seva victòria seria d'escándol.

CADET FEMENI

Petra 54 -
J.Mariana 19

Clara superioritat de l'equip
local davant un inoperant Maria-
no. L'equip de Petra sentenció
rópidament el partit. Per sort, a
la segona part es relaxà, sinó
s'hagués produït una derrota molt
més abultada.

El jugador Juvenil Escalas.

INFANTIL FEMENI

Molinar 24 -
J. Mariana 30

Amb aquest partit acaba la
primera fase, on s'ha assolit la
primera plaça. Tan sols en els
10 primers minuts dominaren les
locals. Després, poc a poc, es
va anar imposant la millor téc-
nica del Mariana que s'endu-
gué una valiosa victòria.

JUVENIL MASCULI "A"

J. Mariana 63 -
Patronat 48

Gran partit el jugat pel
J.Mariana Arisa S.A. davant
un rival molt difícil. Els locals sem-
pre dominaren en el marcador,
en el rebot, es cercaven bones
posicions de tir. Ha estat un dels
millors partits jugats per aquests
juvenils.

SENIOR FEMENI

La Salle 38 -
J.Mariana 44

Més dificil del que en prin-
cipi es pensava fou la victòria
del J. Mariana El Gas S.A .
Les locals, feren una defensa
zonal molttancada, tallantqual-
sevol intent de cistella sota els
taulers. Ala segona part el Maria-
na començà a tirar a mitja
disten-ida, les coses canviaren,
arribant al final amb una meres-
cuda victòria.

nico . La bona defensa indivi-
dual li va deixar anar sempre
davant en el marcador arribant
a una avantatge máxima de setze
punts. Es veren algunes jugades
de contratac de gran qualitat,
el que demostra el gran progrés
d'aquest equip.

MINI FEMENI

Llucmajor 18 -
J. Mariana 54

Excel•lentvictória del Maria-
na. En tot moment va imposar
el seu joc i el seu ritme. Les locals
poc feren davant el bon joc de
les visitants. Tot l'equip va actuar
a un gran nivell.

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87

JUVENIL MASCULI "B"

J. Mariano 52 -
Pollença 41 

Partit molt ben jugat pel
J.Mariana Pizzeria Dome-

El Juvenil "B" Cobas.

JUVENIL FEMENI

J.Mariana 54 -
S.Cor 52

Tan sois en els darrers
moments va lograr el Mariana
posar-se per davant en el mar-
cador. Es va jugar un pèssim
partit amb moltes errades
davall de les cistelles. A falta de
tres minuts pel final les visitants
guanyaven de 10 punts; una forta
pressió va aconseguir capgirar
el marcador.



Commemoració del Centenari d'Ultima Hora 

Recital de Francesc Bonnín a
la capella de les Escolápies

Redacció

L'associació cultura de
teatre "Nova Terra" orga-
nitza per demà, dissabte,
un recital del cantautor
Francesc Josep Bonnín.
L'acte tendrá lloc a l'antiga
capella de les Escolà pies a
les vuit del vespre.

Aquest acte s'emmarca
dins el seguit d'activitats cul-
turals que s'organitzen arreu
de l'illa en commemoració
del Centenari del periò-
dic Ultima Hora. Abans
de començar el recital, per
tant, es farà un relat de la

història d'aquest periòdic.

Guitarra i veu

El cantautor Francesc
Bonnín inició la seva carre-
ra artística al cor de nins
cantors de Sant Francesc.
A partir dels 17 anys
començà el periple com a
solista, acompanyant-se de
la guitarra.

Amb més de 300
actuacions a les espatlles,
ha fet recitals a les Illes i a
la península (Barcelona,
Madrid, València), on és
prou conegut.

Succels
Localitzada la ¡ove alemanya
desaparescuda el mes de juliol

Redacció

El cos de la ¡ove alemanya
Anita Hutt, de 25 anys, desa-
parescuda sense deixar cap ras-
tre el mes de juliol de l'any pas-
sat, fou trobat per Juan Miguel
Martínez i Justo Fernández
a la zona denominada Es Racó,
a la localitat de Deià, mentre esta-
ven realitzant una excursió.

De seguida que avistaren
l'embalum s'hi acostaren i obser-
varen que, efectiva ment, es trac-
tava d'un cos humà en avançat
estat de descomposició; es
donó avís a la Guàrdia Civil de
Sóller que organitzà un grup de
rescat.

Des d'un principi s'havia des-

'tino
vació
MODA

Posa't la
pell de primavera:

cotó, sueter de cotó,

calçons fins, vestits maquíssims...

Carrer de la Rosa, 7, Sóller

CLUB
DEPORTIVO
SES PISTES

Pto. de Sóller

Tenis - Ping pong - Petanca
Billar - Piscina

Servicio de cafetería

REAPERTURA; 2 DE ABRIL

Nueva Dirección

Molt d'interés de col.laborar
amb les Festes Populars

J.C.

La Batlessa Isabel Alcover
ha manifestat a Veu de Sóller,
estar molt contenta amb
l'assistència de gent que anà
a la reunió convocada amb
la finalitat de trabar interes-
sats en col.laborar a l'orga-
nització de les festes popu-
lars. Bàsicament varen assis-
tir-hi unes 18 persones rela-
cionades quasi totes elles amb
entitats esportives i cultu-
rals de la nostra vall.

Bel Alcover va manifestar
que ella sols tenia un pressu-
post per cultura i que aquest
no era molt gross; per tant,

volia fer unes festes ajus-
tades a la realitat econó-
mica.

Va dir que valdría que
aquest grup de gent que pre-
tén col.laborar amb l'orga-
nització dels esdeveniments
festius, no s'ha d'allunyar de
l'Ajuntament sinó, tot el con-
trari, si han d'apropar.

Creació d'un patronat
municipal de festes

Bel Alcover va dir que pre-
tenia passar ara les festes del
mes de maig i , posteriorment,
si aquesta iniciativa funcio-
nava, es podria crear un

patronat de festes municipal
amb un pressupost propi
per les festes:

"Aixà ¡a s'ha provat mol-
tes vegades -del'a Bel Alco-
ver- i mai ha arribat a bon
port. Jo tenc una bona espe-
rança de que aquesta vega-
da tendrá un bon desenllaç i
passarem gust de fer feina tots
plegats. A les festes, i en gene-
ral, tot el poble ha de pren-
dre part. Ho hem de fer ple-
gats i estará fet a gust de tot-
hom".

La segona reunió va tenir
lloc ahir-dijous- i d'ella s'hau-
ran tret més coses en ciar. 
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Cultura 

Rellançament de les activitats a la
Biblioteca i Foment de Cultura de la Dona

M.M.

Una bona acollida popular
ha tengut la convidada de les
representants de la Biblioteca i
Foment de Cultura de la Dona.

Més de trenta persones acu-
diren dissabte i dimarts passat
al casal de Cultura motivades
pel fet de donar suport a una
institució que fou fundada
quasi a principis de segle, i que
ha anat desenvolupant una
important tasca cultural a favor
de la dona sollerica.

La seva presidenta Antònia
Got explicà que la convidada

no era deguda a problemes
econòmics sinó més bé de caire
humà ¡a que la Junta actual está
formada per senyores grans i
necessita nutrir-se de gent ¡ove
per assegurar la seva continui-
tat.

Per tal de posar fil a l'agu-
lla s'elegiren per votació d'entre
els convidats: 5 vocals que for-
maran part de la Junta i es reu-
ni ran els primers dimarts de
cada mes.

Són les següents:
M.Antónia Colom, Annette

Perrotte, Rosita Ripoll, Antònia
Cabot i Xesca Cortés.

Activitats:

Es parlaren de les activitats
més inmediates organitzades.

Per dimarts, 30 de març,
a les 6 de l'horabaixa hi haurà
una conferència a a:8.r« del
P.Ja ner de MM. CC .

Dijous 1 d'abril, excursió al
castell de Bellver per assis-
tir a la inauguració de l'expo-
sició en homenatge als emigrants
sollerics a Puerto Rico, al mateix
temps, s'aprofitarà per anar a
veure l'exposició antológica del
pintor Joan Miró; l'autocar sor-
tirá a les 16 hores.

cartat la hipòtesi d'un sdicidi, ¡a
que no tenia problemes aparents,
i s'havia iniciat una intensa recer-
ca. Segons l'autòpsia coneguda
dimarts - la causa de la mort fou
un traumatisme cráneo-
encefà lic que li produí la mort
de forma instantánia.

Anita Hutt aparegué marta
prop de Deia.

Se alquila local
comercial de
170 m 2 en calle
JAIME TORRENS
Frente FORN
DES PORT
(antes ferreteria
Bernat)

PORT DE SOLLER

Telf. 63 15 96
(noches)




