
Comencen a enquitranar e
camí de ses Argiles

Redacció

Aquest dimarts, els operaris de
l'empresa Ramon Pons de Lloseta
iniciaren les obres de millorament

del camí de ses Argiles, des de
la carretera del Puig Major fins al

pont del futbol.

Al llarg de la setmana, han procedit
a eliminar les herbes, netejar i

cepillar el trespol. A partir de
dilluns s'espera que comencin a
escampar l'aglomerat asfàltic "en
fred".

Les obres es fan per compte del
Consell Insular de Mallorca (CIM),
en compliment de les promeses fetes
a finals d'estiu passat i está previst
que quedin llestes a finals de la
próxima setmana.

S'espera que a finals de la setmana que ve hagin conclòs les obres.

Tradicions

La processó del Dijous Sant
recupera el recorregut antic

El PSOE denúncia
la pressumpta

desaparició dels
plànols del Pla
d'Ordenació

Es celebraran
nombrosos actes
religiosos durant

la Setmana
Santa

Automobilisme:
Albert Frau

dins el
mon comDetitu

Seleccionats els
participants al

Concurs
Nacional

d'Educació Vial

Una dona
que diu ser
la reina de

Sirius, intenta
arribar al

Puig Major
en cotxe

Redacció

Diumenge de la pas-
sada setmana s'esdevingué
un succeït força curiós. La
cosa va començar quan un
cotxe va envestir a la barre-
ra de la carretera militar
que puja cap al Puig Major.
No va obeir les senyals
d'atenció dels soldats que
feien guàrdia en aquell
lloc i envestí a la barra
de ferro que serveix per
donar o negar el pas als
vehicles.

L'esmentada senyora,
de 60 anys, resident a les
Coves de Santa Eugènia
i de nacionalitat norda-
mericana, va ten ir molta
sort perquè, quan enves-
tí, la barra es va aixecar
i no li va tallar el cap;
cosa que hagués estat molt
fácil.

Un cop adonats del
perill que això suposava,
els militars la perseguiren
però ella va arribar fins al
destacament de la R.T.M.
de terra situat poc abans
d'arribar als radars d'avia-
ció.

"Sóc la Reina de
Sirius i ja he estat
aquí fa 2.000 anys"

L'esmentada senyora es
va identificar com la Reina
de Sirios, assegurant que
ella ¡a havia estat al Puig
Major fa 2.000 anys. Deia
també que no era huma-
na i que havia estat envia-
da a la terra d'una altra
galaxia per cohabitar amb
nosaltres.

Per la circunstancia que
el Puig Major és un espai
de la Defensa Nacional,
aquest fet está tipificat
com un delicte i, per tant,
se va fer càrrec d'ella la
Guardia Civil, que la posa
a disposició judicial.
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Futbol:
El C. F. Sóller

humilià el líder

Indignació a la
platja den Repic

contra la
Demarcació
de Costes

Redacció

Dilluns entrarem a la Set-
mana Santa. Com cada any,
les nou confraries de penitents
de la nostra Vall sortiran al
carrer per solempnitzar la pro-
cessó que recorda el martiri i
crucifixió de Jesús.

La novetat més important
d'enguany que presenta l'orga-
nitzacióés la majar durada de
la processó del Di jous Sant, con-

seqüència de la recuperació
del recorregut antic. Així idó,
la processó sortirà de l'esglé-
sia cap al carrers de llauca,
Rectoria, Quadrado, Jesús,
Volta Piquera, Bisbe Nadal,
Nou, Sant Jaume, Moragues,
Batac i Lluna, per fer l'entra-
da novament a la placa Cons-
titució.

Ordre i compostura

La processó sortirà a les deu

del vespre, i s'hi espera la par-
ticipació de nombroses peni-
tents femenines, la qual cosa
confirma la tendencia dels
darrers temps.

Cal destacar igualment
l'interès de l'organització en
mantenir l'ordre, el silenci i la
compostura dels penitents, i
sol.liciten al públic assistent el
malar respecte possible a un
acte que té tant de fervor reli-
giós com de tradició popular.

Vies de comunicació 	 Succeils



Torna
"Alcázar"

"Escolta, bergante/II

Abans de partir, m 'has
d'explicar qui és que fa la
traveta a la batlessa, per-
qué la setmana passada me
deixares amb un corc al cor
que m 'ha durat vuit dies..."

"Es que tenia molta pres-
sa, tia Elisenda".

"He sentit a dir que els
motius de les desavenéncies
són els temes urbanístics?"

"Es clar que sí! M'han
assegurat que els Inde-
pendents insisteixen que el
nou Pla d'Ordenació Urba-
nística ha de permetre cons-
truir vint-i-cinc o trenta edi-
ficis a l'Atalaya, i la bat/es

-sa no ho vol."

"I això que no és un dels
projectes de la famosa
Inmobiliaria Alcá-
zar?". "Encara te'n recor-
des, tia?".

"Clar que me'n record!
Sembla mentido que enca-
ra hi hagi regidors que ava-
len les pretensions dels
urbanitzadors que volen
destrossar més el Port,
Fui meu".

"Supós que n'Amador,
com sempre, fa valerlo seva
prepotència política: "Tu ets
bat/essa gràcies al meu
vot, i ara hauràs de fer lo
que jo vulgui".

"No m'extranyaria
gens: ben igual, ben igual
que feia en temps d'En
Joan "Deu".

"Si. Només que En
"Deu" ben aviat els se llevó
tots tres del damuntamb un
decret de destitució, i la
batlessa no crec que ho faci
mai..."

Elisenda de Brusca,
que no té res a veure

amb Elisenda Boix!

Ca Nostra
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Poesia

Poca llenya molt de fum
Toni Falet

Aquest poble és un ¡ardí
enrevoltat de roses,
Sóller té moltes coses
per veure-les han de venir.

Poca llenya i molt de fum
i sa paga assegurada,
venga pa i sobrassada
i es poble pareix can Bum.

Molt d'esperit de grandesa
Bens d'Avalls i Solidez,
no arreglau ni es carrers
i es poble de xapucers
ja en té sa mesura plena.

Ara que estau a dedins
i vos barelleireu per comandar
no serviu ni per espadregar
en que vos donin uns rampins.

Veu del lector 

Contestant al senyor
de Sa Fosca
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Antologia

Benvolgut senyor de Sa Fosca dels Esti-
radors o qui sia.

Com a responsable de l'empresa adju-
dicatória de les obres que es duen a terme
en aquesta barriada, li vull manifestar lo
següent:

En principi, vosté no té la més mínima
idea de les obres que es duen a terme en
qüestió, perquè de lo contrari no s'atrevi-
ria a fer les greus acusacions quan diu:
"pareix que es recreen torturant els vei-
nats".

Dites obres, consiteixen en l'obertura
de síquies de més de dos metres d'amoló-
ria i , fins i tot, més de tres metres de pro-
funditat, per a la instal.lació d'una sèrie
de tuberies.

La primera canonada, col.locada a la
máxima profunditat per aigües residuals,
s'ha trebadallada sense que els veinats hagin
deixat d'emprar els seus serveis sanitaris
ni un sol dia. Això representa que els obrers
estan fent feina, constantement, dins els
residus fecals i amb cap queixa per part
d'ells. Molts de veinats han estatconscients
de les condicions en que s'ha hagut de tre-
ballar.

Al mateix temps, una segona tuberia
per aigües pluvials recollirà totes les a igües
dels carrers i les canals de les teulades. Tot
això representa més de 70 noves clava-
gueres i més de 200 noves acometides des
de la tuberia a les façanes de les cases.

Una tercera canonada, pera aigua pota-
ble, conectará el depósit nou de part damunt
el cementiri amb Biniaraix.

Una quarta tuberia, també per a aigua
potable, es conectará amb el depósit
actual del camí del cementiri per augmentar
el cabdal d'aigua a tota la barriada del
Celler.

I l'actual canonada de sumi-
nistre d'aigua potable a les viven-
des s'ha substituida, en els
trams que estava en molt mal
estat, conjuntament amb totes
les acometides d'aigua potable
que han quedat afectades per
les obres.

I, per fer aquestes obres un
poc més complexes, s'ha fet la

feina constantement, fins ara, vora la tube-
ria existent de 250 mm. que subministre
l'aigua potable des de les Fontanelles al
depósit actual del carrer del cementiri. Una
rotura en aquesta canonada haguera repre-
sentat deixar tot el poble sense aigua.

Vostè, senyor de La Fosca, compara dites
obres amb les de la carretera de fornalutx,
dient que són unes obres ràpides i ben aca-
bades. Per lo abans exposat, com potveure,
la tipologia de les dues obres res tenen a
veure una de l'altra perqué es demostra la
gran complexitat de la tasca dels Estira-
dors. La davallada de Fornalutx sois con-
sisteix amb la instal.lació d'una tuberia d'
aigües residuals i tornar tapar la síquia.

Així i tot, el convit a fer una passejada
per la carretera de Fornalutx i veurà que,
un poc més amunt que el pont de Binibas-
sí, unes valles d'obra anuncien la perilla-
sitat d'atracar-se al marge del torrent per
estar en perill d'esbucar-se a conseqüen-
cia d'haver fet les síquies ben atracades
als marges del torrent.

Per acabar, estic d'acord en que la com-
plexitat de les obres en qüestió porta unes
molèsties pels veinats, inevitables, i que la
majoria han comprés. Aprofit l'ocasió per
demanar excuses per totes les incomoditats
que s'han patit i, al mateix temps, agrair
la comprensió que hem trobat amb la majo-
ria d'ells, perque en cap moment hem vol-
gut molestar premeditadament als veinats,
com vosté insinua. En tot cas, l'únic torturat
deu ser la seva mentalitat, que dins la seva
fosca no li deixa veure dos pams enfora.

Ben cordialment:

Joan Puigserver, responsable de
l'empresa adjudicataria.

Refugio para
animales
perdidos

Como ha anunciado ya doña Isabel Alco-
ver, alcaldesa y publicado en una edición
anterior, la ciudad de Sóller dispone ya,
desde hace poco tiempo, de una perre-
ra municipal, ubicada en la antigua depu-
radora.

De momento, el refugio es más bien redu-
cido, y consta de dos corrales; cada uno
dispone de una casita de pino macizo, pero
muy resistentes a la intemperie.

Más adelante, cuando el presu-
puesto lo permita, se ampliará el refu-
gio con casitas más grandes. Para este fin,
si hubiera voluntarios que quisieran dedi-
car unas horas los sábados para cola-
borar en la ampliación del refugio,
pueden tomar contacto con el veterinario
dr.Carlos Simarro, telf. 633088.

Gracias con antelación a tales buenos
samaritanos.

Apenas estuvo acabado el refugio, ya
contó con inquilinos en el dia siguiente, así
pués, si a partir de ahora alguna persona
encontrase algún pobre perro perdido o
abandonado, puede tomar contacto con
la policía municipal o el Ayuntamiento
para que éste sea trasladado al refugio de
Sóller, donde recibirá alimentos y cuida-
dos.

Si a algún solleric le faltase un cuatro
patas, desde la misma carretera de desvío
se puede averiguar si está recogido en el
regugio.

A fin de poder localizar eventuales pro-
pietarios, es siempre muy útil
que los perros lleven una placa
con el número de teléfo-
no o dirección de su casa,
o que por lo menos lo lleven
escrito con bolígrafo en su
collar.

Gracias a doña Isabel Alco-
ver y su equipo gobernante por
haberse interesado por el tema
de los animales y por la insta-
lación del refugio y al veteri-
nario Carlos Simarro por su
valiosa e indispensable cola-
boración.

Jenny Leclerco.
Delegada Sociedad

Protectora de animales.

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS 

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87   
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Llibres d'aquí

MIGUEL FERRA 1 MARTORELL

L'AHIR i LAVUI
de la

CUINA
MALLORQUINA
¡Notes d'història i selecció de receptesi

Carta abierta a Isabel
Alcover, Alcaldesa de Sóller

En primer lugar quiero
pedirle disculpas por el con-
tenido de esta carta, la cual
no es otra cosa que un motivo
muy grande de querer saber
el porqué de tanto NO, por
parte de todos los organismos,
hacia nuestro querido pueblo.

Sra .Alcover:
cuando vd. y otro partido

presentaron la moción de cen-
sura contra el otro alcalde, un
considerable número de habi-
tantes de Sóller creíamos que
los problemas para nuestro pue-
blo se habrían terminado, pues
todos pensábamos que esta vez
los principales or9anismos, al
fín!!, se acordanan de que
Sóller existe.

Y que lejos estábamos de
la realidad de las cosas.

Poco a poco, nos vamos
dando cuenta que estos camio-
nes cargados de dinero no lle-
gan, y que las cosas, en vez
de ir hacia delante van hacia
atrás, con una velocidad y
deterioro que es increíble. Cos-
tas nos da palos, los caminos
rurales se van a quedar como
están y por si fuera todo por
ahora, resulta que CIM dice que
este año no hay un duro para
Sóller y uno ya se pregunta
donde están estos camiones que
todos creíamos que vendrían
cargados de dinero y de
ilusiones, pues yo he llega-
do a la conclusión que estos
camiones quieren venir por el
túnel para darse más prisa
ahora que se ha pedido un año
más de prórroga, y ¿el dinero
de los caminos rurales? tam-
bién supongo, se han perdido
por la montaña y los camiones
de asfalto, para tapar hoyos,
tampoco aparecen por ningún
sitio; Sra.Alcover, uno empie-
za a pensar que es lo que real-
mente pasa para que nadie se
acuerde de que Sóller perte-
nece a Mallorca, y que los habi-
tantes de Sóller tienen el mismo
derecho que cualquier
mallorquín y que podemos
decir y contemplar lo que
muchos pueblos de Mallorca
han realizado. Es decir, calles
asfaltadas, polideportivos, con

jardines donde poder ver algu-
nas flores, con bancos para que
la gente se pueda sentar y con-
templarlo bonito de nuestro pai-
saje, las plazas limpias, y por-
qué no, viviendas para que la
gente pueda vivir dignamente,
sin necesidad de tener que
pagar estas enormes cifras
para poder tener una vivienda
con poco dinero.

Yo creo, Sra.Alcover, que
vd. se ha dado cuenta que
muchos pueblos de Mallorca
que son de UM o del PP
han pasado delante de
nuestro pueblo. Basta mirar,
como ejemplo, a nuestros veci-
nos de Fornalutx o Deià. Si abri-
mos un poco más la vista vere-
mos cosas más extrañas, por
ejemplo, el pueblo de la
Sra.Munar o el pueblo del
Sr.Jerónimo Alberti también
son de UM, y resulta que noso-
tros, que somos de los dos
(UM y PP), nos están dando
cada día más decepciones.

Ya me gustaría que vd. lla-
mara a nuestros Semanarios y
a algunos medios de informa-
ción y de una vez por todas,
vd. fuera valiente, y dijera al
pueblo que la votó la verdad
de lo que pasa, el porqué de
tantos NO, porqué no pode-
mos ser como los demás pue-
blos de la Isla. Todo esto y
muchas cosas más que vd.
sabe, y ya no lo tendría que
decir el pueblo, para que éste
pueda saber la verdad antes
de las próximas eleccio-
nes generales y poder pagar
con la misma moneda que nos
están pagando, sea quien sea
y del color que sea. Creo que
tendría que consultarlo con su
almohada y hacer una refle-
xión para el bien de Sóller.

Usted, hasta no hace
muchas fechas estaba traba-
jando y conoce a la perfec-
ción el problema del turismo.
Se nos ha acabado la gallina
de los huevos de oro, pues yo
pienso que entre todos la hemos
matado y ella sola se murió.

Pero, Sra.Alcaldesa, como

podemos pedir que venga turis-
mo si todo está hecho un
desastre y vd. se imagina
nuestropuerto en cualquier sitio
que no fuera Sóller, lo que sería
a una semana que muchos esta-
blecimientos abrían para aco-
ger a los primeros turistas del
año, ¿qué podemos ofrecerles?,
playas sucias, ruidos nocturnos,
aceras llenas de mesas, no hay
ni un pequeño espacio por
donde se pueda pasear sin que
los coches o tranvia se moles-
ten el uno al otro, ni una sola
flor, ni un solo banco donde
poderse sentarse.

Creo que el motor del turis-
mo en Sóller se ha parado y
creo que el Ayuntamiento tiene
la obligación, así como todos
los demás, de intentar poner-
lo en marcha o al menos que
funcione. Mire los puestos de
trabajo que se pierden,
¿adónde irán nuestros hijos a
trabajar el día de mañana?.

Yo soy de los que piensan
que Sóller necesita una gran
inversión, para que este motor
vuelva a funcionar, por parte
del ayuntamiento, hoteleros,
bares, cafeterías, bancos, trans-
portes, souvenirs, en fin,
TODOS, pero como digo, el
Ayuntamiento el primero.

Donde está el dinero no lo
sé, pero otros sitios lo han
hecho, y ¿por qué nosotros no?.

Y para terminar mi exten-
sa carta querría recordarle
que hay un turismo que llega
por mar y ni tan siquiera hemos
hechos nada para aprove-
charlo al máximo, ofreciéndole
buenas instalaciones para que
puedan sentirse cómodos y al
menos alguien pueda apro-
vecharse de su paso por nues-
tro puerto, pues yo creo que
este turismo que llega por mar
es un turismo superior al
que tenemos en cuanto a
poder adquisitivo.

Espero que no la haya ofen-
dido y le pido perdón por ade-
lantado.

Un saludo cordial.

Jaime Enseñat Cifre.
DNI 41301404.

Veu del lector

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 630132
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Embutidos Aguiló S.A.
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La cuina i els
moros del nostre
Miguel Ferrà

Els mostradors i prestatges
de les llibreries ja exposen tres
nous !libres del solleric i amic
Miguel Ferró Martorell.
Són dues obres de contes per
a joves i és un enllepolidor i
documentat volum de cuina
que es sumen a una I larga !lis-
ta de treballs narratius i divul-
gatius, molts d'ells premiats.

"L'ahir i l'avui de la
cuina mallorquina" té
l'atractiu de pinzellar la histò-
ria culinària illenca; des del
primitiu home balear fins a la
influència internacionalista dels
emigrants. Notes històriques i
receptari herència de Grecia,
Roma, els moros, els jueus i
els cristians t'obrin les ganes
de fer present la cuina d'ahir,
tal volta únic capítol històric
que es pot fer ressuscitar.

En aquest II bre també retro-
bam el Sóller estimat d'en
Miguel, puix receptes i capí-
tols són auténticamentsollerics;
i perque el treball recull alguns
d'aquells esgotats "Qua-
derns sollerics" que anys
enrera dedicó al seu poble.
Encertadament, Sa Nostra es

fa càrrec d'aquesta edició.

"Cap de turc" és un
conte d'un esclau turc, fona-
mentat en un succeït ocorre-
gut, fa quasi tres-cents anys
a Palma. La fluidesa descrip-
tiva i narrativa te fa llegir el
!libre d'una estirada, trans-
portant-te als carrerons de
Ciutat i identificant-te amb l'esti-
mació de Mohamed i Maria
de la Soledat.

Miguel i Ramon Trias il.lus-
tren l'edició de Miguel Font.

"Contes àrabs de
Medina Mayurka", publi-
cats per Badaia de Montse-
rrat és un recull de contes
ambientats a la Ciutat de
Mallorca dels temps deis
moros. Llocs i passatges histò-
rics serveixen, una vegada
més, a en Miguel, per jugar
amb la història i la descripció
es fa tant present com l'acció.

Són contes on la fosca
també és quasi protagonista
i on la gastronomia també pin-
zella algunes de les narracions.

Jaume Alberti



Veu del PSOE

El misteri de la presumpta
desaparició dels pian ois del PGOU

Dues-centes
setmanes

de Veu
Joan Seguí

Sa Veu, diari independent
d'informació comarcal,
per molta gent apreciat,
al número dos-cents ja ha arribat
i així de moltes coses
ens ha informat.
I que en pugi fer
moltes més de tirades
fins al mil i u arribar.

La Redacció, cada setmana,
ha de fer el seu comentari
i també informar
de tot lo que aquí passa,
sense faltar l'humor
del Sembla Mentida
que moltes vegades endevina
lo que ha estat realitat.

So Veu, a l'Ajuntament
no pot deixar de costat,
també ha de dir
lo que han fet i aturat.
I la Veu del lector
també té dret a dir
lo que sent i vol expressar.

En lletres de motlo,
tothom té Dret a veu.
Estam en democràcia
i sempre podem fer-ho
al nostre comentari.
Tant si anam de befa,
com de veritat,
lo que passa a Sóller
sempre hem amollat.

La Veu local, lo que passa aquí
mos ha de dir i comunicar,
perqué tots mos poguem enterar
de lo que succeí.
La Cultura i veu és molt bona
perqué a tots mos forma.
I la història ens retorna
a que fassem memòria.

L'Església no pot faltar,
sempre amb qualque avis
o reflexió eclesial.
Per això és universal.
I l'associació de la Tercer Edat
tampoc hi pot faltar.
La seva col.laboració és local
amb moltes.activitats.i cooperació.

Els esports, sempre importants,
són coses del nostre. temps real.
Moltes pagines de, Veu esportiva
així es poden omplir
en aquest diari.

Sense cap dupte.
és un setmanari de lo millor.
Qué a vegades falla?:
Encara és ¡ove
i sempre intenta llevar-los.
Moltes gràcies de la Tercera Edat
i forca prosperitat.

Sa Lluna, 65 07100 SOLLER

ROBA PER A INFANTS
-	 Telf. 611121	 -

Seinto
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El dia 1 2 de marc varen tenir entra-
da oficial pel registre de l'Ajuntament
tres exemplars dels plànols del nou Pla
General d'Ordenació Urbana del terme
de Sóller. Inmediatannent el nostre Grup
Municipal, primerament en forma
verbal i després per escrit, va dema-
nar que sen's facilitas una còpia
d'aquesta documentació, que té el
carácter de pública i que ha de ser
legalment donada a conèixer als regi-
dors.

No obstant això, en el moment
d'escriure aquestes línies, encara no
ha estat possible. Sabem que un dels
tres exemplars, segons la batlessa, ha
estat tornat a l'equip redactor.

Oficialment sen's ha dit que era per-
qué els plànols eren massa grans
i poc manejables...

No creim amb aquesta excusa infan-
' ti I, sospitam que aquesta suposada devo-
lució d'un dels exemplars per part de
la batlia s'hagi pogut fer per intentar
introduir determinades modificacions
a les propostes de l'equip redactor

Una de les prioritats que ens marcó-
rem quan estávem a l'equip de govern
de l'ajuntament foren les obres d'infras-
tructura als carrers. Havien d'executar-
se de manera que molestassin sols una
vegada: això s'aconseguia planificant
l'obra i executant-la de manera que s'arre-
glassin tots els serveis per sempre: aigües
residuals i pluvials separades, aigua pota-
ble canalitzada amb preses noves, adob
de voravies, 1 asfaltat de carrers. Així el
correr qodava arreglat ':gairebé per
sempre.

Aquesta era la filosofia de planifica-
ció. Peró això no bastava. Feia falta apli-
car la filosofia d'execució, que consis-
teix en informar personalment i amb detall

,a tots els veïnats afectats de les incomo-
ditats i avantatgesi railes circumstàncies

' de l'obra, així com -conscienciar- los un
per un de la necessitat de tenir uns ser-
veis adequats, tant d'aigües netes com
de sortida d'aigües brutes, sobretot per
la importancia que tenen aquestes per a
la sanitat pública. I informar-los sobre el

SENSE PASSAR PREVIAMENT PER LA
COMISSIO DE SEGUIMENT DEL PGOU
per intentar fer-les passar com a pro-
postes pròpies del referit equip
redactor (no com a propostes políti-
ques), i amagant aquestes intencions
als membres de l'oposició.

Seguim reclamant a on es troben
els altres dos exemplars dels planells;
el Sr.Andreu Oliver, regidor d'urba-
nisme, com és habitual en ell quan no
Ii interessa parlar d'una qüestió, diu
que no en sap res; no vol que li facem
els comptes. La batlessa diu que ella
no els té, a on són?.

Mentres tant, els promotors de cer-
tes urbanitzacions que podríem califi-
car com a polèmiques, com és ara Alcá-
zar i Ben Davall, tornen a tenir com-
tactes amb la majoria municipal. Es
hora de que els partits polítics que tenen
representació a l'Ajuntament es defi-
neixin respecte al que pensen d'aques-
tes polèmiques urbanitzacions, i més
concretamentels regidors del Grup Inde-
pendent i del Partit Popular.

cost de l'obra iamb quina quantitat hi
han de participar ells en cas que ho hagin
de fer, ide la forma així com s'invertiran
els seus doblers.

L'execució d'obres actuals

Aquesta filosofia d'execució és la que
aplicárem a la primera i única obra que
poguérem executar en temps del nostre
govern: l'obra del clavegueram i abas-
timent d'aigua de Biniaraix. Fins i tot no
la poguérem acabar. EnsJaltá procedir,
amb els doblers recaptats, a l'asfaltat de
la carretera i dels carrers no empedrats.

.1111pticació ct'atitiett0iclea él que_,
ha faltat ales obres que ara s'han anat
fent dins el terrne municipal: carrer de
Pau Noguera, óárrer de Sant Andreu,
carrer de Sant Pere, torrentó de Ca'n
Creueta, carrer d'Empúries, carretera de
Fornalutx, ses Set Cases, i d'altres que
es van alçant.

Els veïnats estan mancats
d'informació. No saben si poden con-

De moment, seguirem denunciant
l'obscurantisme que pareix que enre-
volta l'actual fase de tramitació del
Pba General d'Ordenació Urbana, i
en especial el que s'infringeixi cla-
rament el que disposa l'article 164
i següents del Reglament de "Plante-
amiento urbanístico", sobre publici-
tat dels instruments de Planetjament,
com són els planells del PGOU, per-
qué, com diu textualment, no es pot
impedir la seva consulta "ni aún a pre-
texto de trabajos que sobre ellos se
estén realizando".

Esperam que el Secretari de l'Ajun-
tament com a responsable de
l'assessorament legal de la Cor-
poració, aconselli a la batlessa sobre
l'obligació de que es doni publicitat
als planells i demés documentació del
Pba d'ordenació, en especial per evi-
tar males interpretacions, informa-
cions privilegiades o tràfic d'influèn-
cies.

Agrupació Socialista
de Sóller-PSOE.

nectar o no a uns serveis que els passen
per davant ni per qué els fan pagar cer-
tes quantitats per fer la connexió. No és
suficient enviar un funcionari a resoldre
problemes. Ell no pot decidir sobre temes
polítics si no té una reglamentació que
Ii doni suport.

Per millorar la imatge municipal

El que ha faltat ha estat informació i
això és el que ciernan que no torni pas-

'san Si l'aiuntament ha de marxar bé'són
els polítics els que l'han de fer funcionar,

; ho.itan de fer amb la sevizt fejáaitlemos-
:' trant la seva disposici6 'cap "al ciutádá.

I per demostrar-ho han de ser capaços
de transmetre la informació adequada
en cada moment. Sols així l'ajuntarrrent
podre] recuperar algun dia una bona imat-,
ge, perduda ¡a fa molt temps.

Joan M. Arbona Mas
Ex-batle de Sóller pel PSM-
Nocionalistes de Mallorca

Glosa

Reflexions d'un ex-Batle

A tots els veïns trasbalsats per
les obres als carrers

g
- - K.2o•	 - -

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

PIZZAS PARA LLEVAR 
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La Casa de Castella LJeó visita Sóller
Redacció

Una setantena de compo-
nents de la Casa de Castella
i Lleó de Palma vengueren diu-
menge a Sóller en tren espe-
cial per compartir un dia amb
membres de Can Dulce i sol le-

rics provinents de terres cas-
tellanes.

El president Antonio
Gutiérrez es mostró molt
agra pel rebement del poble
i per les atencions de les auto-
ritats i de la directiva de Can

Dulce.

Després de la lectura d'una
conferència i de la passada
d'un video-reportatge de Cas-
tella els visitants es dirigiren a
la Capelleta on compartiren
un dinar.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.' Juana-María Solivellas
Castañer

(Vda. de l'amo En l'ere Rebla)

que falleció en Sóller, el día 30 de
Marzo de 1993

A LA EDAD DE 87 AÑOS

Casa mortuoria: Manzana 53- Ses Argile&

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Matías Vidal Colom
(En Macià es Marmolista)

que falleció en Sóller, el día 22 de
Marzo de 1993

A LA EDAD DE 75 AÑOS

Casa mortuoria: G. Real, 21.

No se dará el pésame.

Rogad o Dios en caridad por el alma de

D. Alejandro Pomar Colom

que falleció en Sóller, el día 25 de
Marzo de 1993

A LA EDAD DE 91 AÑOS

Casa mortuoria: C/. Vicario Pastor, 12.

Sa Nostra obsequia
la centenaria
Dolores Colomer

Sa Nostra va estar pre-
sent a l'homenatge que va
rebre la centenória Dolores
Colomer amb motiu del 102
aniversari del seu neixe-
ment.

El delegat de l'oficina de
Sóller Bartomeu Mora,
feu entrega a Dolores Colo-
mer dels següents obsequis:

Una pensió vitalicia
mensual de 5 mil pessetes
a partir de l'actual mes de
marc, per acord del Consell
D'Administració de l'entitat
d'estalvi.

Un aparell de ràdio
pel que Dolores tenia molta
il.lusió.

Una placa de plata
conmemorativa, amb la
següent inscripció: Sa Nos-
tra, Caixa de Balears, a
Dolores Colomer Ferrando.
"Amb vos, so caixa de Bale-
ars té una altra centenória".
Sóller a 29 de marc 1891-
1993.

L'esmentada placa feia
una especial alusió al recent
1 1 1 aniversari de Sa Nos-
tra.

Rogad a Dilo! caridad por el alma de

o-Niercedes Colom Vicens
(Vda. de Miguel Bernat Frontera)

(Sa Madona de Ca's Sarrier)
que falleció en Sóller, el día 28 de Marzo de 1993

A LA EDAD DE 86.AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentós y la Bendición Apostólica

E.P.D.
Sus apenados: Hijos, Bartolome, Francisca y Miguel-Angel Bernat

Colom; hijos políticos, Dulce-María Beltrán, Abdón Murcia y
Catalina Busquets; nietos, nietos políticos, biznietos; ahijada,

Margarita Sastre; hermanos políticos, Bartolomé, Antonia y Juan,
Pilar y María, 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: Gran Vía, 12 - 2.a

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Isabel-Maria Piña Fortezo
que falleció en Sóller, el día 29 de Marzo de 1993

A LA EDAD DE 78 AÑOS

habiendo recibido los Santos_Sacnentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.
Sus apenados: Hermanos, Miguel, José, Antonia, Margarita

(Hermana de la Caridad), María, Manuel, Catalina y Jaime Piña
Forteza; hermanos políticos, Ana Cifuentes, Antonia Fernández,

Margarita Florit, Domingo Mateo, María Reynés y Antonia
Amador; ahijados, 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: Cf. Luna, 36, Sóller
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El passat divendres
fou presentada a
Sólier la nova
gamma del Seat
Ibiza.
La presentació va
córrer a càrrec del
taller d'En Jaume
Fons qui, ajudat
per la seva família,
va explicar als
presents tot el que
desitiaren saber
sobre aquesta nova
gama. Arribat el
moment, na
Francisca i en
Jaume destaparen la
sorpresa del nou
Seat Ibiza, mostrant
un nou disseny i una
forma aerodinámica
pròpia dels cotxes
d'avui en dia.
Els desitjam molta
sort a tots, tan als
que el venen com
als que el comprin.

EXPRESION
AE GRATITUD

La familia de
Isabel-María

Piña desea
agradecer a

todas aquellas
personas que de
una u otra forma
han tenido a bien

hacernos /
presente sú

duelo.



Es celebrará al Barranc, entre el 8 i el 25 d'abril 

S'espera una nodrida
participació a la VIII
Trobada Internacional
de Pintura

P.P.

Un any més l'ajuntament
de Sóller, en collaboració
amb l'associació de veïns de
Biniaraix, organitza la Tra-
bada de Pintura Inter-
nacional en el Barranc,
que enguany assoleix la vui-
tena edició. La novetat més
important d'enguany és la
seva I larga durada, perquè
s'estén al Ilarg de 17 dies,
entre el 8 i el 25 d'abril.

Tema obligatori

Aquesta mateixa setmana
s'han donat a conèixer les
bases de participació a la Tra-
bada, que s'han remès als par-
ticulars als i ajuntaments que
hi foren presents els anys
anteriors.

Com sempre, el tema a pin-
tar és obligatori i exclu-
siu del Barranc, i fins i tot
les obres hauran de ser totes
de la mateixa mida.

Les teles hauran de ser prè-
viament segellades i enregis-
trades per l'organització, i
degudament emmarcades per
poder ser exposades després
a la capella de les Escala-
pies del carrer de Batac.

Exposició

Cada autor podrá selec-
cionar una de les seves obres,
que romandrà exposada i a
la venda a l'esmentada cape-
ha des del dia 8 al dia 16 de
maig, coincidint amb la cele-
bració de les Fires.

Per enguany s'ha eliminat
el concert, que l'any passat
hagué d'ajornar-se a causa de
la pluja. Amb la finalitatd'estal-
viar despeses, tampoc es farà
cap àpat d'obertura ni de clau-
sura de la Trabada.

L'organització ha fet una
cridada especial perquè tant
els participants com el públic
respecti l'entorn i les propie-
tats privades.

I ièíipriI 	r voim

Pizzeria

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

Cf. Sa Lluna, 52
Telf. 63 20 77

07100 SOLLER
(Mallorca)

MIMBRERIA

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

FERRETERIA

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATTAN - MEDULA

Veu de Sóller
Es recorda

que l'entrega
d'originals

per a la secció
Dret a veu
finalitza el

dilluns
a les 17 hores

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

6	 Veu local

Urbanisme 

La font de la plaga deis
Estiradors, en restauració

Redacció

A finals de la setmana ante-
rior es va procedir a desmun-
tar, peca per peca, les pedres
que integren la font situada a
la plaça dels Estiradors.
Segons ha pogut saber Veu de
Saler, les peces estan en mans
dels picapedrers per esser repi-
cades i restaurades.

La font dels Estiradors feia
molt anys que estava inutilit-
zada perquè tenia la canonada
interior en males condicions, i
el conjunt es trobava molt dete-
riorat, romput i recobert de pin-
tura.

Ara l'Ajuntament intenta la
seva total restauració, des-
prés de la qual la font sera
col.locada al mateix lloc i pro-
tegida per un empedratelevat,
a fi d'aconseguir que els cot-
xes i d'altres vehicles no hi ten-
gui n accés.

La font de la placa dels
Estiradors s'ha desmuntat pesa

per pesa i está en mans dels
picapedrers.

Veu de Sóller / 2 d'abril del 1993
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Projecte per reservar l'aigua
deis pous de l'escorxador

G.M.

L'Ajuntament ha comenat
la redacció d'un projecte basat
en una idea del Mestre de la
Vila Bartomeu Palou d'apro-
fitament de l'aigua de la Font
de l'011a que va al torrent, i
de reserva dels aqüífers sub-
terranis de l'Escorxador.

El projecte consistirá en la
construcció d'un conducte que
recollirá l'aigua de la Font de
l'011a durant l'època que no
s'aprofiti fins a la conducció
propera de la font Na Lladro-
nera, aigua que ja utilitza
l'Ajuntament.

Aquest cabdal substituiria,
totalment o en part, la provi-

nent dels pous de l'Escorxa-
dor, la qual passaria a ser de
reserva.

Segons el regidor d'infra-
estructures Bartomeu Dar-
der l'obra no pot costar més
de quatre milions de pessetes
i servirá per a una millor uti-
lització de les reserves d'aigua
del municipi.

1
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Església 

Avisos eclesials
Confessió a Sant Bartomeu:

Avui divendres a les 20 hores, hi haurà la celebració del
Sagrament de la Penitència. Quasi al terme de la Quaresma,
la parròquia i els seus preveres acolliran la confessió dels
penitents que, tot complint un deure de conciéncia, s'acos-
tin a la Pósqua cristiana havent fet les paus amb ells mateixos,
amb Déu, amb l'església i amb el món.

Donada la probable assistència de quatre o cinc preveres,
ministres de la reconciliació, es preveu que la celebració no
duri més de quaranta-cinc minuts.

Dilluns, Via Crucis a Biniaraix.

Un any més les parròquies del sector pastoral i, més en con-
cret la de Biniaraix, faran el solemne Via Crucis pels carrers.

Cada una de les estacions del comí de la Creu será breu-
ment comentada en veu alta per Mn.Lorenç Lladó.

La celebració començarà a l'església de Biniaraix a les vuit
dei vespre.

Missa Crismal a la Seu.

El dimecres sant a La Seu, a les 19'30 hores el Bisbe con-
celebrará l'Eucaristia amb tot el Poble de Déu i els preveres,
religiosos/es anomenada Missa Crismal on es beneéixen
els olis dels catecúmens i dels malats, i es consagra
el Crisma amb que seran ungits els batejats, confirmats i arde-
nats de preveres o bisbes.

A partir de Peisqua seran ungits els infants que s'acostin a
rebre el baptisme; els malats que rebran la confortable unció;
i amb el crisma seran ungits pel Sr.Bisbe dia 15 de maig un
centenar de joves que rebran la confirmació; i el dia 19 de
juny que Mateu Tous Vanrell será ordenat prevere.

A les 17'30 hores, sortirà un autocar de la placa d'Amèri-
ca, el retorn a Sóller está previst per devers les 22'30 hores.

Podeu inscriurer-vos telefonant al 630602 o avisant als pre-
veres.

Moda

Presentada la moda d'estiu
pels alumnes de BUP

G.M.

Les instal.lacions de l'Hotel Esplén-
dido resultaren petites per acollir els
espectadors interessats en la moda pri-
mavera-estiu presentades dissabte pas-
sat pels alumnes de tercer de BUP.

Col.laboraren en la desfilado de
models els comerços Gent Menuda,
Patufet, Cadistil, Xiqueses, Moda Ibiza,
Ragazzi, Mimosa, Orly, Bestard Sport,
Lazo, Bagatel.les, Melissa i Tempta-
ció.

Durant aproximadament dues hores
els quinze models desfilaren més de
cinquanta vestits diferents de roba infor-
mal, elegant, infantil, de nit i interior,
acabant amb una passada de roba
de dormir antiga.

I demà dissabte 34 alumnes de ter-
cer de BUP parteixen a l'esperat viat-
ge d'estudis per terres d'Austria.

SERVEI MUNICIPAL DE
RECOLLIDA DE FEMS 

Es comunica que el proper dia 8
d'abril (dijous sant), no hi haurà
recollida de fems, es prega, per tant,
que aquest dia no es dipositin bosses
de fems a la vía pública ni en els
contenidors. El día següent (divendres
Sant), aquesta es realitzarà en l'hora
habitual.

Sóller, 31 de març de 1993.
LA BATLESSA,



Els ponents donaren consells al públic assistent majoritàriament jove qui, interessat, escolta les propostes.
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Justícia i Pau continuare] la campanya informativa

"Manca informació", conclussió del debat sobre la Sida
Redacció

Or9anitzatperJus-
ticia i Pau dimecres
de la setmana passada
tengué lloc un debat
sobre la Sida en el marc
d'una campanya d'infor-
mació sobre aquesta
infecció.

Prengueren part al
debut Maite Postes,
representant d'ADE-
POS, els metges Josep
M Vicens (Hospital
Joan March) i Julio
Izquierdo (Creu Roja),
Antonia Fuster (Pro-
jecte Home), Nofre
Bisbal (Assistent Social
de Sóller) i com a mode-
rador el responsable de
Justícia i Pau a Sóller
Sebastià Alcover.

Al llarg de la con-
versa els ponents inci-

diren en l'evident manca
d'informació sobre la
Sida en tots els sentits i
en el fet que tots som
grup de risc de contagi
i tots hem de prendre
les precaucions oportu-
nes i tenir una actitud
oberta envers els qui
pateixen la malaltia.

Quant als cassos
registrats a Sóller,
Nofre Bisbal en contó
quatre, pera és molt
possible que aquesta
xifra sigui molt recluida
davora la real ja que és
difícil conèixer-los
exhaustivament.

Justícia i Pau, en
una tercera fase de la
seva campanya, ini-
ciara el repartiment de
tríptics i altres fulletons
informatius al nostre
municipi.

MúsicaTercera Edat 	 Assemblea general del Círculo Sollerense 

ifiatsas, menjar
i altres herbes...

Joan Seguí Oliver 

Dia 25 de març ens dona una interessant con-
ferència el Dr. Ramis, naturista de la clínica Har-
monia de Palma, parla del seu tema: Com aprimar-
se bevent herbes?, ens parla de moltes més coses
sobre les herbes i fou una xerrada molt amena.

Esperam 9ue l'Ajuntament faci la delimitació de
la parcela-ardí de ses Escoldpies, per poder
arreglar-ho i tenir-lo apunt per les Fires i Festes de
Maig.

Mort de Donya Paula Oliver.

Dia 17 de març morí Donya Paula Oliver Sas-
tre, viuda de Francesc Sampol Oliver ("sa modo-
na de ca sa Barbera"), a l'avançada edat de
95 anys, era la mare del nostre vice-president Pere
Sampol Oliver; ens unim al seu dolor per aquesta
pèrdua i Ii oferim les nostres pregàries donant-li el
nostre condol per ella, que fou una dona servicial
i sempre contenta amb la constant rialla a la boca,
a pesar dels anys que tenia sempre volia fer coses
pels familiars i coneguts; fou molt bona cuinera i
pastissera de casa, molt valenta i forta, Ii agrada-
va molt llegir, principalment coses de cuino i mirar
la televisió, sempre es va sebre adaptar a les coses
modernes.

Voldríem que aquestes retxes servissin de petita
alabança a la seva persona; Déu sens dubte li ha
donat el galardó dels justs: el cel; allá seguirá
estimant als seus familiars, amics i coneguts ja
que ella sempre fou senzilla i estima de veres als
altres.

Tensions entre el
vice-president i el
concessionari del bar

Nodrida assistència de socis a l'assemblea ordinaria del
Círculo Sollerense, a la qual  s'aprovà un pressupost de
3.495.000 pessetes per a l'any 1993 i es produí la
substitució del vocal Pere Coll per Pere Jaume. El número
total de socis és de 812, dels quals n'hi ha 105 forans, 14
femenins 115 juvenils.

Redacció 	socis afirmaren que "els embossos
fan sortir l'aigua per alt i el tres-

A la memòria presentada pel pol sempre está banyat", mentre
president Joan Socias es donó d'altres comentaren que "has d'anar
compte d'haver assegurat el local 	 alerta ano banyar-te els baixos dels
social, instal.lat un dipòsit de gaso- 	 calçons amb els esquitxos de pixum".
II a la terrassa, enrajolat la sala de
billar, i pintat vàries dependències Problemes personals
del local. A més d'aixa, la societat	 La discussió més forta s'origina
ha adquirit material per jugar a	 quan l'assemblea tengué coneixe-
escacs i s'ha abonat al Canal Plus 	 ment de la sol.licitud de dimissió i
de televisió.	 de les acusacions vessades pel con-

Pel que fa al 1993, s'acorda	 cessionari del bar contra el vice-
adquirir una moderna estufa de president, per pressumptes ofen-
gasoil icanviarelscomptadorsgene- ses personals. Com a canse-
rals d'electricitat, que estan al límit	 qüéncia d'això, alguns dels socis
de consum.	 exigiren conèixer en profunditat i

jutjar allá mateix els fets.
Els urinaris	 L'assemblea, finalment, consi-

Dues qüestions aclapararen	 derantque es tractava d'un assump-
l'atenció dels socis en el capítol de	 te personal i que el vicepresident
precs i preguntes.	 no es trobava present a l'acte,

En primer lloc, la necessitat	 acordó que la Junta Directiva faci
de minorar les instal.lacions de mediadora entre les parts i, en
sanitàries, que sovintqueden obs- cas de no arribar a un acord, con-
truides a causa de les llosques, yoqui una assemblea extraordina-
papers i d'altres objectes. Alguns	 ria per debatre la qüestió.

Concert en
commemoració
de l'a niversari
de la Lira
Sollerense

Redacció

Demà dissabte es celebra
el 81 aniversari de l'aprovació
dels estatuts de la Lira Solle-
rense, entitat musical de gran
importancia durant una !larga
época a la nostra ciutat.

Per aquest motiu la Defen-
sora Sollerense i Joventuts
Musicals han preparat un reci-
tal que s'iniciará a les 19 h. de
demà al Teatre de la Defenso-
ra Sollerense.

Els seus protagonistes seran
la soprano Esther Barceló i
la guitarrista Maria de Lluc
Coli, ambdúes de ¡oyes estu-
diants de Palma.

La Lira Sollerense es consti-
tuí el 3 d'abril del 1912 tenint
com a president Miguel
Ballester i com a secretari
Rafel Vich. Els estatuts de
l'Associació estaven formats
per 24 articles on hi figura com
a domicili social el carrer Real
número 15 i com a objecte social
"fomentar y proteger el arte musi-
cal en todas sus manifestacio-
nes; ya este fin crear una banda
y, si conviniere, una orquesta".
Segons els estatus hi havia els
següents tipus de socis: "pro-
pietarios, de número, profe-
sionales y temporales".



Horari de les Celebracions
Diumenge dels rams:
Binaiaraix, 10 hores.
L'horta, 10 hores (Pont d'en Borona).
Port, 11'30 hores (pl.sa Font).
Sant Bartomeu, 11'30 hores (Convent
SS.CC), processó a la Parròquia.
Sant Felip, 10'30 hores.
Monestir de l'olivar, 18 hores.
Fornalutx, 10 hores.
Dejó, 10 hores.
Dijous Sant:
Sant Bartomeu, Laudes Solemnes, 8'30
hores.
Biniaraix, 18 hores.
L'horta, 18'30 hores.
Port, 18'30 hores.
Sant Bartomeu, 20 hores.
Sant Felip, 16 hores.
Monestir de l'olivar, 17 hores.
Convent SS.CC., 19 hores.
Fornalutx, 20 hores.
Dejó, 20 hores.
Divendres Sant:
Sant Bartomeu: Laudes Solemnes, 8'30
hores.
Biniaraix, 17'00 hores.
L'horta, 18'30 hores.
Port, 18'30 hores.
Sant Bartomeu, 19'00 hores.

Convent SS.CC., 19'00 hores.
Sant Felip, 15'00 hores.
Monestir de l'olivar, 17'00 hores.
Fornalutx, 19'00 hores (a les 15'00
hores Via Crucis).
Deià, 19'00 hores.
Dissabte Sant:
Sant Bartomeu: Laudes Solemnes, 8'30
hores.
Vetla pasqual:
Sant Bartomeu, 23'00 hores.
Biniaraix, 20'00 hores.
L'horta, 21'00 hores.
Port, 21'30 hores.
Convent SS.CC., 22'00 hores.
Fornalutx, 21'00 hores.
Deió, 20 hores.
Diumenge de Pasqua:
Sant Bartomeu, 09'3C processó de
l'encontrada i Eucaristia Solemne.
Biniaraix, 12'00 hores.
Port, 12'00 hores.
Monestir de l'olivar, 18'00 Eucaristia
Solemne.
Fornalutx, 10'00 processó i Eucaris-
tia Solemne.
Deià, 10'00 hores, processó i Euca-
ristia Solemne.
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Urbanisme Església     

G.M.

A petició del regidor
socialista Joaquim
Alcover un notari va
aixecar acte la passada
setmana de les respostes
obtingudes en acudir a
l'Ajuntament per consul-
tar alguns dels tres exem-
plars existents de la pro-
posta realitzada per
l'equip de Rosa Barba
per a la revissió del
PGOU.

Segons Joaquim
Alcover el passat die]
12, segons figura al regis-
tre, es va donar entrada
a les Cases de la Vila de
tres exemplars dels nous
plónols proposats per a
PGOU i tan sols un d'ells
ha tornat a sortir de l'edi-
fici amb una petició de

reducció de la planime-
tria amb l'objectiu de
facilitar el seu maneig.
Segons el regidor socia-
lista "les dues altres còpies
han desaparescut: cap
Funcionan i no les ha vist,
no saben on localitzar-
les ¡sois coneixen la seva
existència per la premsa".

La batlessa Isabel
Alcover i el regidor
d'urbanisme Andreu
Oliver mantenen que
les tres còpies han estat
remeses a Barcelona a
l'equip de Rosa Barba
i que sols per aquest
motiu Joaquim Alco-
ver no pot accedir a la
consulta dels plànols.

Contràriament mem-
bres de l'oposició vincu-
len aquesta pressumpta
desaparició dels plànols

a un intent de modificar
la proposta urbanística de
l'equip tècnic de Rosa
Barba segons la seva
voluntat política sense el
consens previ de la
Comissió de Segui-
ment de la revissió del
PGOU.

Joaquim Alcover
ha denunciat una "total
manca de transparència
envers l'oposició" i ha
destacat "el joc brut exten-
sible a tot l'equip gover-
nant excepte Antoni
Burgos". També desta-
ca la innecessarietat de
remetre els plànols a Bar-
celona per ser reduïts ja
que l'escala en la qual
foren pressumptament
presentats s'adapta per-
fectament a alió establert
per la llei.

La batlessa diu que els té l'equip tècnic redactor

El PSOE denuncia la desaparició
de plànols del futur Pla General

1~11111ffillnI

tarenen els establiments de la Platja den Repic

La Demarcació de Costes vol suprimir
taules, cadires, cartells envelats fixos

Redacció 

Aquests propietaris han
confirmat a Veu de Sóller que
dos zeladors visitaren la
Platja den Repic la set-
mana anterior, i els "acon-
sellaren" que s'abstengues-
sin d'instal.lar taules i cadi-
res a l'exterior dels seus esta-
bliments fins i tant no rebin
instruccions de la Demar-
cació de Costes. Els pro-
pietaris no entenen el motiu
d'aquestes exigències, tota
vegada que asseguren haver
pagat les taxes que els per-
toca per ocupació de la zona
de domini públic.

Cal advertir que aquests
diners els paguen directament
a l'Ajuntament, que s'enca-
rrega de fer-los arribar a Cos-
tes. Els interessats temen que
l'Ajuntament no hagi fet efec-
tius aquests pagaments, i per
aquest motiu la Demarcació
de Costes pren represàlies.
Segons les fonts consultades
per Veu de Sóller, la setma-
na passada l'Ajuntament va
transferir a Costes les quan-
titats corresponents a l'any
1992.

Els envelats

La Demarcació de Costes
tumbé pretén eliminar tots els
parasols i els envelats exis-
tents a la platja, tant si són
de lona com de canyes, de
palla o de material plóstic, i
exigeix que tots ells siguin
desmuntables.

Els comerciants i els esta-
bliments turístics al.leguen
que "molts dels envelats són
fixos des de temps immemo-
rial i costaria molt transfor-
mar-los en desmuntables".

Les publicitats

D'altra banda, sembla que
aquell organisme estq decidit
a suprimir de les platges tot
tipus d'anunci o de cartell publi-
citari, a partir d'aquesta o de
la próxima temporada.

La majoria dels comer-
ciants estan d'acord amb
aquesta mesura, però creuen
que "ara no és el moment
oportú per exigir-nos aques-
tes modificacions, perquè la
temporada turística está a punt
de comen car; això ens ho han
de comunicar a finals d'any".

Cada any per aquestes dates sol
ser habitual que els zeladors de la

Demarcació de Costes realitzin una
inspecció als establiments

comercials i turístics situats dins la
seva Cima d'influència, amb la

finalitat de

controlar les taxes i el grau
d'ocupació de la zona de domini
públic. Enguany, pero, sembla que
les exigències d'aquest organisme
han arribat més Iluny, i alguns dels
propietaris han estat objete de
denúncies. 

La Demarcació de Costes ha formulat vàries denúncies per tenir instal.lades taules i cadires a
l'exterior. 



La idea de l'Altarnar és oferir als diferents tipus de client una alternativa de diversió

Análisis
oficials
diuen que
l'aigua
del Port
está
perfecte

J.C.

Segons una informació
apareguda al Diario de
Mallorca, un informe emés
per la Conselleria de
Sanitat, diu que l'aigua
del Port de Sóller, d'entre
altres, es troba en inmillo-
rabies condicions sanita-
ries.

Bartomeu Cabrer, com
a Cap de Sanitat, senya-
lava que, segons les dades
que tenia al seu poder, s'ha
produït un increment r es-
pecie a l'any 1991, entre
els punts de bany que han
rebut la qualificació de
bons i excel.lents,
segons l'estat de la seva
aigua.

Cabrer indicava que
això ha estat gràcies a la
tasca de l'IBASAN, - 1ns-
titut Balear de Sanet-
jament-, que ha anat
millorant de manera molt
important les depuradores
existents.

La situació de les aigües
de Balears és, segons l'infor-
me, la mes óptima de l'estat
espanyol pel que fa referen-
cia a les platges que han
rebut la qualificació
d'excel.lent.

Es cert que des que es
posó en marxa la nova
depuradora, les aigües
del Port tenen un altre a spec-
te. Ara, quan un les mira,
les pot fer servir de mirall
o simplement pot contem-
plar el seu fons.

Platges

lo

Si t'agrada riure, xerrar estar amb
els teus amics, l'Ahornar és un lloc

on hi cap tothom
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No és difícil, per
la gent de la nostra

vall, presentar o
explicar el que és

l'Ahornar. Quasi
tothom, de petit,

¡ove o gran a pogut
gaudir d'alguna de

les seves atraccions,
a saber, el bar, la

discoteca, el
restaurant... Avui,
després de quasi

vint anys de servei
al poble, l'empresa

no ha canviat gaire.
L'ideal de tasca i

oferir al poble un
hc.,c on poder estar a

gust, això, mai no
pot canviar.

Redacció

Es una tasca d'aquesta redac-
ció apropar-se als locals, que
per la seva qualitat, fan més
agradable les sortides dels solle-
rics. Avui, és obligatobrir aques-
tes págines a un dels locals amb
més tradició dins el port.

Per tal moti u vói rem poder par-
lar amb n'Angel i en Rafel,per-
qué ens expliquessin tot el que
fan i el que volen fer amb un
local de primera línea obert a
tothom. Poc després de veure
les instal.lacions un es pot fer la
idea del bon producte que ofe-
reixen, el qual, té el següent per-
fil.

Restaurant i cafeteria

El restaurant, si bé este] obert
als clints que valen menjar a la
carta, per norma general són
els clients de les agéncies-grups
que visiten Sóller i el port- els
quipoden gaudir dels plats i espe-
cialitats de la casa. En Rafel i

n'Angel ens comentaren que
moltes vegades, si el grup es
estranger, es pot preparar algu-
na especialitat del país del qual
provenen. De totes maneres les
especialitats d'aquí, de casa nos-
tra són les que millor es cuinen
i amb les quals, els de fora, dis-
fruten moltíssim.

El que també s'ha de desta-
car, en aquesta empresa, són
els concerts que tenen amb els
grups de la tercera edat o els
contractes que fan amb les agèn-
cies per a grups de gent que
pateixen alguna disminució físi-
ca, entre d'altres cecs, parali-
tics...

El bar, la cafeteria i la gela-
teria, on hi ha tota classe de
copes plenes d'artistics gelats,
són les tres seccions que més
gent mouen al llarg de tot l'any.
La simpatia del personal i el bon
servei és el truc de poder tenir,

de cap a cap d'any, les portes
obertes.

Noces, baptismes...

El gran local que hi ha damunt
el bar té una cabuda propera
a les quatre-centes persones,
sense contar les amples terras-
ses, que a l'estiu -entre menja-
dor i terrassa- poden acollir uns
set-cents convidats. La qualitat
de les instal.lacions i el diversos
pressuposts, amotllats a les pos-
sibilitats de la gent, fan de l'Alta-
mar un lloc obligat a tenir en
compte per tenir una gran festa
de noces, comunions, baptismes
o cites de societat. El gran ser-
vei d'aquesta empresa té inclòs
dins el contracte d'un sopar o
BUFE de noces o qualsevol altre
festa el de l'actuació d'un con-
junt musical, i això, sempre és
d'agrair.

Pels més joves

La discoteca de l'Altamar i
el S. Germain o la sala de ball
que s'ha obert recentemt, són
els locals de vespre on la gent
jove i no tan jove pot anar a
disfrutar d'unes hores agrada-
bles. Aquesta nova moda de
poder cantar, amb grup o a
soles, les cançons de sempre i
les d'ara i que es coneix amb
el nom de Karaoke és la darre-
ra innovació dins l'empresa. A
la discoteca es pot disfrutar de
tot el que és jove i fresc i la
prova está amb la gran quan-
titat de joves que han passat i
passen pel local. Per mantenir
això tan difícil que és la moda,
a la discoteca i al local del S.
Germain sempre s'han intentat
fer coses -atraccions, concursos-
perquè la gent s'ho passas
d'allò més bé.
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Nota del C.F.Sóller
Altre pic (i ja són molts),

la Junta Directiva del
C.F.Sóller ha de sortir al pas
de les falses "informacions"
ofendes per "Esportiu-
Sóller" en relució amb la
nostra entitat.

El passat dissabte
27/03/93, i en portada
del setmanari "Sóller", el
suplement "Esportiu", a falta
de notícies verídiques i con-
trastades, es feia ressò del
"RUMOR de la possible
renovació pel Sóller, amb
doble funció d'entrenador
als juvenils" (sic) del nostre
jugadorJuanjo Esteva, afe-
gint que: "Dos ocells es
posen a tir: Juan jo jugador
dels grans i Juanjo "míster"
dels joves. Això no es pot
deixar escapar... "(sic).

Com que la Junta Direc-
tiva és alieno a tal "notí-
cia", vol manifestar el
següent:

1) Que fa costat al tre-
ball de l'actual tècnic de
l'equip juvenil, José Ríos,
que ens ha ofert sobrades
mostres de la seva pro-
fessionalitat i millorvolun-
tat al davant de la difícil
responsabilitat que té
per mantenir al seu conjunt
dins de la máxima catego-
ria regional.

2) Que agreeix al juga-
dor Juanjo Esteva la
prudència en les seves
declaracions, evitant donar
tal rumor per cosa certa,
sense compometre a per-

sones o a l'entitat i valorant
positivament la feina del
planter solleric. Una mos-
tra més de que a les seves
bones qualitats espor-
tives, Juanjo pot afegir
unes millors qualitats
humanes.

3) Que lamenta que els
redactors d'"Esportiu"
segueixin amb la seva infa-
me actitud de convertir els
RUMORS en notícia; la qual
cosa fa evident la seva
curtor de mires i la seva
manca de professio-
nalitat. Es vergonyós que
tals individus continuin en
una tasca per la que, evi-
dentment, no estan capa-
citats.

Ja resulta fastigós per tot-
hom aquest magisteri per-
manent exercit per perso-
nes que no són sinó el cán-
cer del futbol solleric.
Des d'anys enrera, perso-
natges com el Director de
l'"Esportiu", exerceixen tot
tipus de pressions sobre
directius, tècnics i plantilla.
Com ara, fan indicacions
sobre el que s'ha de fer o
desfer en el club, però mai
no tenen l'hombria de
donar la cara. De fet, poc
tenen per ensenyar uns per-
sonatges que ni tan sols
saben governar allá que
publiquen. El que hagi de
succe"ir en el C.F.Sóller ho
será per decisió de la Junta
Directiva elegida pels seus
socis.

Donantcréditals rumors

només es pretén desesta-
bilitzar al club. Aquest és
el bé que li desitjen aques-
ta colla d'impresentables.
Ara, havent fracassat en els
seus intents per fer-ho amb
el primer equip, s'intenta
crear una mala maror en
el si del conjunt dels juve-
nils, precisament quan
aquest está inmers en la llui-
ta per salvar la categoria.
Poden creure'ns, Srs. de
"Esportiu", que defensam
els interessos globals del
club, i que ho pensam fer
amb igual contundéncia
que ho férem mesos enre-
ra, encara que això supo-
si donar una passa deci-
siva i desagradable.

Igualment, el C.F.Sóller
valora negativament el con-
tingut de la secció de la
mosca vironera", que

al.ludeix a l'ex-tècnic local
Nico lópez (que actualment
dirigeix a la U.E. Poblen-
se), anomenant-lo com "el
marraco", aprofitant per
fer pressió sobre el nostre
equip amb expressions com:
"li haurem de mirar so matrí-
cula" o "pobres de nasal-
tres", o una amenaça final:
"no faceu enfadar sa
mosca, que té males
puces...". Feis oi allá on
anau i l'olor de podrit vos
precedeix. Desgraciada
de la mosca si un dia
Ii surt al pas una cuna
que la deixi sense
llana...

LA JUNTA DIRECTIVA
DEL C.F. SOLLER.

Petanca

Unió de Sóller a una
passa de revalidar el títol

Buixó

Unió de Sóller i Belles Pistes han
aconseguit classificar-se per a les
fases finals del Campionat Previ als
Estatals.

Unió de Sóller té una tripleta
dins deis quatre primers; cas d'acon-
seguir una de les tres primeres pla-
ces, donaria opció a una altre
tripleta del club per a partici-
par en els Campionats Estatals.

Belles Pistes, amb dues triple-

tes de segona i dues femenines,
compta amb moltes possibilitats
d'accedir a un dels primers lloc;.

El C.P. Sóller, que tenia di es
tripletes dintre dels vuit primers, es
va veure eliminat per les tripletes
d'Andratx i del Unió de Sóller.

Aquest cap de setmana es dis-
putaran les finals a totes les cate-
gories. Recordem que la gran espe-
rança sollerica esta en la tripleta
del C.P. Unió de Sóller, Campio-
na Estatal de 1992.

Automodelisme

L'Optima d'en Pere-Antoni Alemany es pot convertir, molt bé,
amb el nou Campió de les Balears.

Denla el Campionat
de Mallorca

Joan

Demà, dissabte, es disputa
a la Pista de Son Porro (Ciu-
tot) , el Campionat de Mallor
ca per a la categoria d'elèc-
trics 4 X 4, que comptarà amb
participació sollerica.

Dijous i divendres que vé
(dies 8 i 9), es farà a Son Bonet
la segona de les darrers proves
del Campionat de les Bale-
ars, a la que el solleric Pere-
Antoni Alemany defensarà
el seu privilegiat primer lloc
actual.

Motociclisme

EIs excursionistes vien sor-
des de Ciutat cap Andratx,

ilanyalbufar, Vail-
nossa, Deià, Sóller, Lluc,

A lcúdia ,.C	 Pica-
1, Manacor, Felanitx, Ses

Yeti esmihra
2 d'abril del 1993 / Veu de Sóller
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de 9,00 a 13,00
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1
C.D. MANACOR

unes graderies molt anima-
des i la penya del Cometa
que animó de valent durant
tot el partit.

En el minut 5 el partit
estava encarrilat

Just havien passat quatre
minuts del joc i Tolo realitzava
una jugada d'atac fent una
passada a Aguiló que apro-
fità un mal enteniment entre
el porter visitant i els seus
defenses per obrir el marca-
dor.

El Sóller no es replegó i
els primers vint minuts
foren els que dominaren,
els manacorins no s'havien
arrembat encara a Juanjo; a
partir del minut 20 el domi-
ni va anar alternant-se, però
els visitants no posaven en
perill la porteria local arribant

al descans, en un 1-0 que,
pel joc realitzat, era un resul-
tat curt pels homes de Bestard.

Nofre no canvià el joc.

A l'inici de la segona part,
l'equip visitant va treure a
Nofre per Tófol que jugó més
avançat seguint el partit pel
mateix camí;Juanjo i la defen-
sa sollerica seguien marcant
d'aprop als jugadors
claus del Manacor i les opor-
tunitats més ciares eren pel
Sóller.

Aguiló dona tranquilitat

Quan corria el minut 80
en una jugada d'atac local,
Ferrer passa una pilota en molt
bones condicions a Aguiló i
aquest que es trobava des-
marcat d'un espléndit cop de
cap posa la pilota on L'odre,

no arribava, marcant el
segon gol de l'equip i del
seu compte particular.

Un minut després, els locals
es tornen avançar fins la por-
teria contraria acabant la
jugada en córner, que és tret
molt bé per Cladera i rema-
tat per Tovar de cap a gol. A
les graderies el 3-0 fou
tot una festa, que al líder
ni marcassim tres de gols. Ni
els més optimistes s'ho hagues-
sin pensat.

Dins el temps de
descompte feren el gol
de l'honor

Faltaven nou minuts per
acabar el partit i el Manacor
no havia tengut oportuni-
tats dares per marcar,
l'equip local havia guanyat
la partida a totes les parce-
les del camp, quan es jugo-
va el temps de descompte, una
melé dins l'órea local va fer
que l'àrbitre pitós penal (qui
escriu la crónica s'hi trobava
davant i no va veure res puni-
ble). Penal que fou xutat per
Femenías i transformat en
gol, es legué del centre i no
quedava temps per res
més.

S'acaba el partit amb
aquest 3-1 del tot merescut pel
joc fet pels dos equips, guan-
yant qui més va lluitar damunt
el comp.

Partit vinent: Passat
demà diumenge, a les 5 hores
del capvespre, el Sóller visi-
tará el camp del Ferriolea=
se, equip de la barriada de
Palma que va classificat en
el lloc onzè de la classifica-
ció, pot ser un partit propici
per no tornar de buid si no
es trenca la ratxa que es du.

Águila i Tovar foren els golejadors, pera l'equip funciona
de meravella.
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Futbol 1 9Regional Futbol Tercera  Divisió

Port de Sólier 4
- Cide 3

Bielet

Port de Sóller: R.Gar-
cía, Coll, Galindo, Ruíz,
Sacarés, A.Manrique
(Coca), Jorquera (Festus),
Ros (Ribas), Cabot (Barre-
ro), A García i Raja (Por-•
teza).

Cide: Picazo, De Juan,
González, Rosselló,
Camps, Llompart, Queve-
do, Cerda, Orell, Oviedo

Samper,

Arbitre: Fou dirigit
ibas

n
r-
aí

5: 1-0 Galindo, 1-
, 2-1 GalIndo, 3-
4-1 Gcilir*:„ 4-2

Cer á i 4-3 Ore!!.

El passat diurne
dematí el Port de Sóller
puta el partit corresponent
a la jornada contra el

tantentrete
CIDE, fentngutun partit t'as-

on els salle-
rics sempre artktr
davant en el niárta-

d •or on es varen tenir faci-
litats a l'hora de golejar,
coso que feia ja un temps

yo no teníen.

En els darrers minuts es
confiaren i els visitants
xarsaren distònciesen el

marcador, aprofitant erra-
s en Id defensa local-

ibà qlfi ues.

Una
amplia
victoria

molt ben
n'Atada

Bielet

Sóller:Juanjo, Vázquez,
Nadal, Brugos, Tovar, Mar-
tín, Cladera, Tolo (Marín
minut 62), Ferrer, Carmelo i
Aguiló (Sergi minut 81).

Manacor: Llodrá,
Copoví, T.Riera (Santa minut
60), Valen tín, Xavier, Tófol
(Nofre minut 45), Salas,
Cazorla, Tudurí, Femenías
i Gomila.

Arbitre: senyor Armen-
fa pels senyors Lladó
i Benítez que mostró targe-
tes grogues als jugadors
locals Tovar (minut 23), Cla-
dera (minut 57) i Aguiló
(minut 58).

Gols: 1-0 Aguiló en el
minut4, 2-0 Aguiló en el minut
80, 3-0 Tovar en el minut 81
i el 3-1 Femenías de penal
en el minut 91.

El Sóller humilià al
líder.

El passat diumenge cap-
vespre en un camp en per-
fectes condicions i amb una
molt bona entrada (Dia del
Club), es disputó el partit entre
el Sóller i el líder de la clas-
sificació, el Manacor. L'equip
de la ciutat dels mobles era
esperat amb molt de res-
pecte de9ut a la seva clas-
sificacio i a més, per les bai-
xes de l'equip local.

El partit començà amb

Fins al minut 90,
aquest va esser el

marcador del
partit.

El gol de l'honor,
marcat de penalty
(??) al minut 91.

4



Futbol Cadet

Segon gol del Sóller.

Sóller 5 - At. Rafal 2
Benjamins

>Mear Guerrero entrenador
deis benjamins.

Alineació: Pomares,
ou ., 0 L luc, Manolo,Querol, U

e* a 

°I'
, Gerarda, "."

6Toni S
m p 

Ton ,'
Miguel (0liver,Dami
Jordi i Víctor).

Gols: 1 3 Iviiki amb un
xut çde fora de librea envià
la pilota pfr,

i qu
pasar
abans, ja qu
d'ara 56n molt
però no su priors pi nos

cuts, els solfee 	°
cador era

A la rdiPmrieocsro2plwartraciiceal

no disposaren 'Jr. cap o
tnuni estot de marcar. Ala sega 

rea
ei jec i

dispo 
d'oca
111

fitav

t'Y	 ‘7,	 Al/
4

Slogrssas, ~m'estero< itrio en ca.briás
Sólo: CAFETERÍA PARIS Y IFIAIPY
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Futbol Base Tercera Divisió  

Murense 1
Alineació: Gregori, David,

Molino, Enseñat, Colom, Seguí,
Valcaneras, Cas tañer, Hernáiz,
Pomar, Rodríguez (César, Cala-
fell).

Gols: 0-1 Tolo Pomar rema-
tant una pilota de Colom.

Comentari:
La victòria era possibleja que

el Murense es véia dominat per
un Sóller amb ganes de guan-
yar. Durant tot el partit el Sóller
dominó i amb empato zero ano-
ren al descans.

- Sóller 1
A la segona part, arriba el

primer gol solleric, Pomar apro-
He] unapilota enviada dins l'àrea
per Colom (0- 1). L'alegria sol
dure' deu minuts fins que els
locals poderen empatar gràcies
a l'àrbitre que no pitó una falta
damunt el porter solleric, a qui li
llevaren la pilota de les mans per
marcar.

D'aquesta manera acabó un
partit on el Sóller hauria d'haver
estat el guanyador.

Diumenge: Felanitx-C.F.
Sóller.

Sóller: Pomares, Morell,
Ensenyat, Puig, Javi, Ros,
Brage, Casas, Sampol, Carbó,
Bernat (Caldentey, Juárez,
Serafín).

Gols: 3 -Carbó, 1 -Sampol,
1 -Bernat.

Comentari:
El Sóller per fí va trencar

la mala ratxa de partits per-
duts i a més es va guanyar per
un ampli resultat, feia estona
que el Sóller no aconseguia
tants de gols.

El partit no va ser molt abo-
rrit perqué el Sóller s'enfronta
amb el cinquè classificat i fou
el clar dominador del partit;
el Rafa I només va arribar
dues vegades a la porte-
ria de Pomares i aconseguí
dos gols, el contrari del Sóller
que va tenir nombroses oca-
sions, com quasi cada setma-
na, però aquesta almenys es

varen aconseguir cinc dianes
que haguessin pogut ser
més si haguessin afinat un poc
més la punteria. /

El Sóller sempre anà per
davant en el marcador però el
Rafal no va afluixar fins els
darrers minuts perquè veia
que el partit ja estava perdut.

Arribó el descans amb un
còmode dos a zero, el Rafal
complicó molt les caes en dues
ocasions amb el (2-1) i el (3-
2), fins i tot davant això, el
Sóller sentenció l'encontre i
deixà el marcador amb un con-
tundent (5-2).

Proper partit: Soledad -
Sóller, es visita un camp dels
coers d'aquesta categoria,
suposam que no es tendran gai-
res problemes per defensar-se
d'aquest rival i així poder
començar amb bona ratxa de \
resultats positius, que ja s'ini-
ció la setmana passada.

La propera
jornada*
Sta.Eulália - Son Roca
Constáncia - Alaior
Cala Millar - Ferreries
FERRIOLENSE - SOLLER
Manacor - Poblense
Arenal - Llosetense
Esporles - Porto Cristo
Portmany - Cardessar
At.Ciudadela - Platjes
At.Baleares - Mallorca At.

Primera
Regional
La propera
jornada:
Petra - Santa Eugènia
Independiente C/R - Montaura
Artà - Ferriolense
Collerense - s'Arracó
Soledat - Marratxí
Cide - Barracar
ROTLET MOLINAR - PORT DE
SOLLER
Alqueria - Margaritense
Ses Salines - Escolar

Golejadors de
Tercera:
19 gols: Femenías (Manacor
18 gols: Tuduri(Manacor)
17 gols: CHRISTIAN
(SOLLER)
16 gols: Fabián (Mallorca At)
15 gols: Calatayud (Platjes)
10 gols: ALFONS (SOLLER)
6 gols: FERRER i AGUILO
(SOLLER)
4 gols: CLADERA (SOLLER)
2 gols: MARTIN, VAZQUEZ
i TOVAR (SOLLER)
1 gol: EDU, RODRIGUEZ,
CARMELO i TOLO (SOLLERI.

Juvenils Primera Regional

Infantils Segona Regional

Indioteria
Sollerense I

Al1yea5ool,,9ui4ern, Ripoll, 'Bruno, Javier,
Ventura,  f-FeCtor, rorneu, Quico, _loan, Xisco,
Toni Arbona (Fontanet, &je' st u. Víctor).

Gols: 0-1 XiscdEnsenyat.

Comentari:
S'havia de sortir molt mentalitzat per poijer

derrotar a s'Indioteria a casa seva encara que
aquests siguin un dels darrers classificats però
que en el seu camp no deixen de lluitar
fins acabar el partit.

El gol d'en Xisco Ensenyat fou decisiu i
si a això afegim una bona defensa ben diri-
gida per Ventura, una mitja ben situada on des-
tacarem a n'Héctor Guerrero i Guillem,
que va tenir boníssimes intervencions la victò-
ria no els fugí als sollerics.

Demà: Sollerense-RotletMolinar, un líder
que tan sois ha perdut un partit.

Infantils Tercera Regional 

Alineació:	 ue!, Nofre, Lluis)>Esttwa,
Ismael, Pastor, Bota, Ramiro, Campos, Mar-
cos, Jordi.

Gols: 1-0 Sergio Campos a-Mb un xut impres
sionant que anà per tot l'escaire.

Comentari:
Es preveía un difícil encontre, el Calvià ocu-

pava la quarta posició amb tan sols tres par-
tits perduts.

El gol de Sergio arribó prop dels vint minuts
però cinc minuts més tard encara amb els
comentaris d'aquell preciós gol, els visi-
tants empataren, anant així als vestuaris.

A la segona part es perderen els papers i
era el Calvià qui disposava de les millors opor-
tunitats de gols que per sort, no marcaren.

Demà: Villafranca-Sóller, un Villafran-
ca que ocupa el quint lloc per la coa.

,



Socias guanya la primera partida del Torneig de Sa Fira.

Sa Botiqueta descansa aquesta setmana.

Joan Socias s'imposá
a Pere Jaume

1.- Martí Roig (Seat 127)
2. Sidney Revuelta (Panda)
3.- Mélsbor Oliver (R-5 TS)
4.- Motón!~ Vicens
(Ford Fiesta)
5.- Caries Martinez 1?-5 A)
6.- G. Mascaró (Talbot R.)
7.- Mateu Sastre (Talbot R)
8.- Ti (R-5 TS)
9.-J. Comino (Seat !biza)
10.-B.Nicolau (Seat Ibiza)
11.-M. Riera (R-5 A.Turbo)
72. - J. Riera (Volkswagen)
14.-Magdalena Muntaner
(Peugeot 205)
15.-J. Sons (Peugeot 205)
16.- a
(Opot	 I)
17.-E. Payetps (R Cha)
18.-J. Martiri (R 5 GT Tur)
19.- G. Mulet (R-11 T.)

20.- B. Alomar (R 5 GT Tur)
21.- P. Rosselló (Ford Es.)
22.- J. Mallaren (Peugea0
23.- B. Vallespir (Peugebt)
24.- M. Munar (Opel
Corsa)
25.-J. Carbonell (Cija)
26.- G. Grau (Peugeot)
27.- M Verger (Cho)
28.- A. Martin (R-11 Turbo)
29.- Albert Frau (R-5-
GT Turbo)
30.- B. Roig (R-5 GT Turbo)
31.- J.M. Ortega (Fiat Uno)
32.- M. Fullana (R-5 GT T.
33.-J. Cerclá (R-5 GT Tur.)

z (R-11 Turbo)
3 .	 , oca (Lancia Int.)
36.- H. Kalenborn (Tigo E.)
37.- L. Buttenhoff (Lola S)
38.- Ant. Grau (March).

Llista d'inscrits:

1 4

Billar  
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Automobilisme      
Reaparició de n'Albert Frau dins el món competitiu.

X Pujada Capdellá - Galilea
Hi participaran els sollerics Vicens, Forteza Frau

Joan

Joan Socias, s'imposà per
escasa diferència (120 a 116)
al seu etern rival Pere Jaume,
a la primera partida del Tor-
neig de Sa Fira, organitzat
pel "Centro", disputada dijous
passat.

Per la seva banda M. Casas-
novas guanyà clarament a M.
Ferrer (120 a 61).

Dins la Segona Catego-
ria aquests són els resultats de
les confrontacions disputades
fins ara:

Labrador 80 - Quetglas 37
Ferrer 80 - J.Arbona 71
Torres 80 - Quetglas 79

Subscripció per bolles.
En el "Circulo Salieren-

se" s'ha, obert entre els matei-
xos billaristes, una subscripció
per renovar les bolles del billar.

Joan

La "Pujada Capdellá-
Galilea", puntuable pel Cam-
pionat de les Balears de Mun-
tanya, obrirà oficialment -dis-
sabte i diumenge- la tempora-
da competitiva, després de la
suspensió de la "Caimari-Lluc"
(13 i 14 de Març), tal com
informàrem oportunament a les
nostres planes.

L'Escuderia Drac recupe-
ra així aquesta espectacular
prova a la que hi haurà moltes
novetats.

Antoni Roca estrenará el
"Lancia Delta Integrale 16 v."
de n'Alba.

El solleric Albert Frau rea-
pa reix -després de 7 o 8 anys-
dins els món competitiu, portant

Sa Botigueta descansa
Els billaristes de "Sa Boti-

gueto" descansen aquesta set-
mana, ¡a que el número de par-
ticipants a la Lliga és impar.

Dissabte s'enfrontaran al C.B.
Inca, a les 15'30 hores, rival
que a pesar de jugar a ca seva
és més assequible que els ante-
riors.

Sort i endavant!

el Renault 5 - GT Turbo, ex-Ton i
Roca.

Antoni Forteza "En Toni
de s'Estanc" ha millorat bastant
el seu vehicle, i l'intentarà donar
tot en aquesta "Clássica", així
com en Bartomeu Vicens, que
com de costum, sortirà amb el
Ford Fiesta 1.3 d'en Llorenç
Amen?ual.
Pronostics

Dins el Grup C-3 en Kalen-

born surt com a favorit davant
el seu rival Butttenhoff.

En el Grup A hi haurà molta
guerra entre en Pere Diaz, en
Toni Roca, Jaume Cerdà i Mateu
Fullana.

Dins el Grup N la victòria es
pot decidir perfectament entre
en Pere Rosselló i en Payeras.

I darrerament dins el Grup
Illes l'eterna confrontació entre
en Mateu Riera i en Jaume Riera.

PRESENTA

COLECCION7,fragiazteta

ANA'S
boutique

DIARIAMENTE
NOVEDADES



Bon partit el fet pels cadets del Mariana.

A la darrera cursa d'un Hivern a Mallorca

Intel.ligent actuació de Pere Borras
Joan

Setanta -cinc corredors,
entre ells el solleric Pere
Borras i el deianenc Xes-
qui, varen prendre part a la
darrera oroya Un Hivern a
Mallorca, organitzada una
altra vegada pel C.C. Arenal.

Com ve sent costum els
estrangers dominaren. Als
quaranta qms. de cursa es pro-
dueix la primera fug ida serio-
sa del dia integrada per 5
estrangers, en Cirer del  Cai-
man i i n'Escarrer, provenent del
ciclisme de muntanya, que no
pot aguantar el fort ritme
imprès, quedant ràpidament

Pere demostra, una vegada
més, el seu bon moment de

forma.

despenjat.
A 30 qms. de l'arribada el

finlandés Mikael Varala salta

del gran grup sortint a la seva
roda el solleric Pere Borras.
Perfectes relleus entre ells dos
deixant rápidament al pilot,
atracant-se perillosamentals 7
escapats, que al final es dis-
putaren la cursa al sprint impo-
sant-se l'anglès Roderick Ridd-
le.

A trenta-un segons d'ells
entraria en Varala i el solle-
ric, que una vegada més
demostró la seva intel.ligència
en cursa, a més de la seva bona
preparació física.

A un poc més d'un minut i
mig del guanyador entrava el
pilot dins el que es trobava el
deianenc Francesc Horrach.

PETITS
ANUNCIS

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

COMPRAM
MOBLES i qualsevol
altra cosa rústica o anti-
ga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de
sa Coma (Jeroni Bisbal).
Carrer del Vicari Pas-
tor, 8. Telf. 63.08.65 i
63.07.68.

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

SE TRASPASA tien-
da en el Puerto de Sóller,
primera línea. Inf.
telf.6331340633174.

SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL,
c/ Bauza. Inf.Lazo. Telf.
632321 ó633502.

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

CHICA JOVEN
busca trabajo para cui-
dar 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 OFRE-
CE para cuidar perso-
nas ancianas de día,
con experiencia. Telf.
633632. Horas comi-
da.

VENDO YAMAHA
400 C/C, PM-AD. En
impecable estado.
Extras, precio 170.000.
Telf. 630333. Horario
comidas.

VENC PIS al Port de
Sóller totalment renovat,
preu interessant. Telf.
633352. Capvespres.

VENC VESPA 74,
PM-X. Preu a convenir.
Telf. 634312.
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MINI MASCULI

J.Mariana 45 -
S.Josep 33 

Tan sols els 10 primers
minuts es va jugar bé (19-1).
La resta del partit fou molt
dolent i el J.Mariana Tren
de Sóller S.A. no va ser
capaç d'imposar la seva
millor técnica.

JUVENIL MASCULI "A"

Son Oliva 42 -
J.Mariana 52

Es va sofrir més del comp-
te davant un rival inferior que
hi va posar més cor que cap.
El J.Mariana Arisa S.A.
sense fer un gran partit domina
sempre les envestides dels
locals.

MINI FEMENI

J.Mariana 20 -
S.Josep 67 

El S.Josep demostra per-
qué no ha perdut cap partit
durant tota la competició.
Domina durant tot el partit
totes les situacions del joc i
no dona cap opció a les

JUVENIL MASCULI "B"

I.Bahia 44 -
J.Mariana 68

Clara i contundent victò-
ria. Tan sols en els deu pri-
mers minuts els locals s'atra-
caren al marcador.

El J.Mariana Pizzeria

Ciclisme

SENIOR MASCULI

Llucmajor 77 -
J.Mariana 62

Un parcial de 13 a 2 deixa
pràcticament sentenciat
l'encontre en el minut 3. Els
visitants intentaren remontar
pera la mínima diferencia a
la que s'atracaren varen ser
8 punts.

Domenico reacciona a
temps posant les coses en el
seu punt. Aquesta victòria
dona moltes possibilitats de
poder disputar les semifinals
del Trofeu Jordi Joan.

JUVENIL FEMENI

S.Mónica 49 -
J.Mariana 41

Partit intrascendent per a
la classificació final. El Maria-
na es va presentar amb mol-
tes baixes, cosa que les locals
saberen aprofitar. No cal posar
cap però a la seva victòria.

SENIOR FEMENI

J.Mariana 57 -
Jovent 68

ElJovent va decidir el par-
tit en el minut 15 de la pri-
mera part on agafa una
diferencia de deu punts. El
J.Mariana El Gas S.A
reacciona però en cap
moment es va veure capaç
de treure el partit a favor
seu.

CADET MASCULI

J.Mariana 54 -
Andraitx 45

Bon partit el jugat pel
J.Mariana Font Des Teix
que va fer una gran defen-
sa davant el líder. A la pri-
mera part domina l'equip
local arribant al descans
amb un 27 - 17. El segon
període va seguir la matei-
xa tónica. A destacar els 22
punts d'en David Cobos,
que ha estat seleccionat per
jugar el Campionat d'Espan-
ya amb la selecció Balear, i
els 18 punts d'en Jordi
Morell.

BASQUET
Per JOTA

Ramon, com de costum a
l'altura de les
circunstancies.



Dolores Colomer celebra
els seus 102 anys

Redacció

L'anciana Dolores Colo-
mer Ferrando, resident a la
Residència de l'Hospital va
complir el passat 29 de
març, 102 anys d'edat. Dolo-
res nascuda a Aielo de Mal-
ferit -València- és la perso-
na de més edat tant al seu
poble natal com a Sóller.

Tot el poble va voler ren-
dir un sentit homenat-
ge a la pradina de Sóller,
per això es va dur a terme
un acte multitudinari que
començà amb una missa con-
celebrada a l'església de
l'hospital, seguint amb l'entre-
ga de regals per part de les
Valentes Dones, sa Nos-
tra Caixa de Balears obse-
quia l'homenatjada amb una

pensió vitalicia, un aparell de
radio i una placa conme-
morativa del seu aniversari.

A l'acte s'hi afegiren una
representació de la casa
regional de Castella-Lleó,
que es trobava a Sóller.

El Partit Popular i l'Ajun-
tament varen oferir els seus
obsequis i posteriorment es
Ileg iren comunicats del batle
d'Aielo, del Bisbe de Mallor-
ca i del regidor delegat de
la residència, Miguel Nadal.

Abans de finalitzar el
simpàtic acte, Dolores va
oferir unes paraules al
públic assistent on tingué elo-
gis per les Germanes de la
Caritat; cantó cançons de la
seva terra natal i bufó el seu
pastís d'aniversari.

Museu Balear
de 	

Ciències Naturals

VISITES GUIADES
VENIU A CONÈIXER D'APROP LES INSTALACIONS 1
EXHIBICIONS DEL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS I DEL
JARDÍ BOTÀNIC, ACOMPANYATS D'UN NATURALISTA QUE
US DONARÁ TOTES LES EXPLICACIONS.
TOTS ELS DISSABTES DEMATÍ DELS MESOS D'ABRIL I
MAIG DE 11 A 1311. CONCERTAR VISITA AMB EL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DEL MUSEU TELF. 63 40 64

SERVEI GRATUiT

HORARI D'ABERTURA AL PÚBLIC
Matins: de dimarts a dissabte de 1030 a 1330 h.
Capvespres: de dimarts a dissabte de 17 a 20 h.

Dilluns taneat (també els que són festius)
Diumenges i festius: Marins de 11 a 1330 h.

ENTRADA LLIURE

Veu local	 Veu de Sóller / 2 d'abril del 1993

Bon recital de Francesc Bonnín
en els 100 anys d'Ultima Hora

16 

Homenatge

C.P.

Dissabte passat va tenir
lloc l'acte-homenatge als
100 anys del periòdic Ulti-
ma Hora que organitzà
l'Agrupació de Teatre
"Nova Terra".

En primer lloc, Elodi
Salomon de 12 anys
d'edat i component del
grup organitzador narre] la
història dels 100 anys de
l'esmentat periòdic.

Centenari

A continuació, Fran-
cesc J. Bonnín oferí un
recital on, entre d'altres,
dedicó una cançó a Sóller
i als sollerics i una altra a
la memòria de Josep M.
Llompart de la Peña basa-
da en el seu poema "Comí
Florit".

Com a final, i després
de la insistència del públic,
cantó la cançó " Medite-
rráneo"deJoan M. Serrat.

Francesc J. Bonnín va

començar la seva carrera
artística als 6 anys al Cor
dels Nins Cantors de Sant
Francesc, on hi romangué
durant 15 anys. Ha parti-
cipat també a la Primera
Nit de la Cançó. Les seves
cançons són conegudes
per tot Mallorca, Menor-
ca, Eivissa, Barcelona,
Madrid i València. Al llarg
de la seva vida artística ha
realitzat més 300 actua-
cions.

Seleccionats
els participants
al Concurs
Nacional de

uretat Vial
G.M.

Després de les
proves de selecció
duites a terme dis-
sabte passat al
Camp de Futbol del

Per altra banda
la Policia Local ha
començat aquests
últims dies a impar-
tir classes pràctiques
i teòriques d'Edu-
cació Vial a diferents
centres d'educació
primària i mitjana
de Sóller.

Es previst que el
proper mes d'abril
tengui lloc el ja tra-
dicional festival
d'Educació Vial per
celebrar el final del
curset.

Els nins estrenaren
bicicletes, ciclomotors i

senyalitzacions noves de
trinca.

col.legi fora del
temps escolar per
membres de la Poli-
cia Local.

Educació Vial
Port, la Policia Local, baix la super-
visió de la Direcció General de Irán-
sit, ha seleccionat els quatre al.lots
que participaran el proper mes de
maig al XV Concurs Nacional de
Seguretat Vial que es celebrará a
Elx. Els escollits en modalitat de ciclo-
motor són Sebastià Calatayud i
Francisco J. Bernat de primer de
BUP. Els seleccionats per concursar
amb bicicletes són Andreu Alco-
ver, de 6é d'EGB del Puig,, i Gui-
llermo Moya, de 8é d'EGB del Con-
vent.

Les proves pràctiques, d'habilitat i
teòriques a qué es someteren els ¡oyes
les havien preparat voluntariament
d'un teman i de matèries exposades al




