
Demà obri el
menjador de la

Tercera Edat
J.S.

El servei de menjador del
local de la Tercera Edatobrirá
demà dissabte per primera
vegada les portes del restau-
rant, una vegada completat
el mobiliari i la vaixella que
estava pendent de rebre's del
Govern Balear.

Si bé el menjador encara
pot sofrir modificacions en la
seva organització, el president
Josep Mora ha informat a
Veu de Sóller que sols es ser-
virá menjar a l'hora del dinar,
a base d'un menú que es can-
viarà cada dia. Els clients
podran elegir entre dos pri-
mers plats i dos postres, a més
d'un únic segon plat.

El preu de cada menú és
de 500 pessetes per perso-
na, amb la particularitat que
els interessats hauran de con-
firmar la seva assistència
abans de les deu del matí.
A diferencia d'altres menja-
dors consemblants, en aquest
hi haurà també sérvei de
taula.

El menjador está obert a
totes les persones majors de
60 anys, encara que no esti-
guin afiliades a l'Associació
de la Tercera Edat. Les per-
sones que reben ajuda a
domicili o que actualment
acudeixen a dinar a la Residen-
cia de l'Hospital, també es
podran beneficiar d'aquest ser-
vei.

Cent deu joves
reben la

confirmació de
mans del Bisbe

Yeu de Sóller
04(yrf  Núm. 208 100 Ptes.

Infraestructures

La Placa dels Estiradors, el Correr de Santa Teresa i altres han estat asfaltats després d'instal.lar les
xarxes de clavegueram, aigua potable i aigües pluvials.
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Setmanari Independent d'Informació Comarcal

Durant els darrers mesos els carrers de Pau
Noguera, Sant Andreu, Sant Pere, Placa dels
Estiradors, Celler, Santa Teresa, Fortuny i Bisbe
Colom han estat afectairs, total o parcialment,
per les obres que han consistit en la creació o
remodelació de les xarxes d'aigua pota-
ble, aigües residuals i aigües pluvials.
Una vegada tapades les enormes síquies que
s'havien obert aquests carrers han estat asfal-
tats de nou.

Properes obres
Aquesta ha estat la tercera de les fases del

Está a punt d'acabar-se la III fase del Pla de
Sanejament del casc urbe' de Sóller que afecta
la zona dels Estiradors i del Celler. De fet a la
mojarla deis carrers que s'han vist afectats per
les obres d'instal.lació o creació de les naves
xarxes estan ja pavirnentats de nou.

per les obres de clavegueram
S'asfalten els carrers afectats Infraestructura

G.M.

En el futur s'ha d'acabar encara una part de
la primera fase, s'ha d'iniciar la quarta (que
afecta la part baixa del municipi), i s'ha d'exe-
cutar un nou Pla Operatiu Local (POL) que
será adjudicat l'any 1995.

Pla, per-6 no la darrera. De fet perquè aques-
ta obra sigui completa manca encara la con-
nexió a la xarxa que concluirá les aigües bru-
tes a l'Estació Depuradora. L'Institut Bale-
ar de Sanejament (IBASAN) ja anunciat
que es fará càrrec d'aquesta connexió mitjançant
una canonada que enllaçarà la xarxa de
l'Alqueria del Comte amb el col.lector
de vora Ca les Animes. L'obra, que ja ha
estat adjudicada, costará a 'BASAN aproxi-
madament 18 milions de pessetes. Les obres
no començaran fins a l'estiu pel perill que supo-
sa treballar a l'interior del torrent en una época
que la metereologia pot jugar males passa-
des.

L'Ajuntament de Sóller
ha dirigit una petició a la
Conselleria d'Obres
Públiques sol.licitant un
estudi per considerar les pos-
sibilitats d'ampliació del
Comí de Son Llampaies com
a via alternativa de comu-
nicació amb el Port.

Segons el regidor d'infra-
estructures, Bartomeu Dar-
der, "amb l'obertura del
Túnel, la carretera del Port i
la primera línia sofriran un
augment molt considerable
de volum de trànsit i consi-
deram que és necessari pen-
saren vies complementàries.

Es vol ampliar el Comí
de Son LJampaies

G.M.

-liall~~1~1~.7~ Emy

Fins i tot avui mateix circu-
lar per aquests llocs es con-
verteix a vegades en un pro-
blema".

El vial ampliat partiria de
Can Tamany i tendria el
seu final vora l'Hostal Es
Port, segons la idea inicial
de l'equip de govern i pré-
viament a l'inici dels estudis.
Fins i tot es pensa en la pos-
sibilitat de construir un petit
túnel d'uns 250 metres per
evitar transitar per un come-
llar de difícil accés.

Feia ja temps que l'Ajun-
tament havia mostrat interés
per avaluar les possibilitats
de construcció d'aquest
vial.

El primer Triaitló
"Serra de

Tramuntana"
está a punt

La Policia Loc
prest podria
tornar a les

Cases de la Vila

Es filmen dos
episodis de
misteri a la
nostra Val!



Quin
menyspreu!

"Bon dia, tia. Qué tal han
anat aquestes festes?"

qué vols que te digui? La
veritat és que no he sortit gaire.
Jo ¡a no vaig gaire de trui, i els
trons ma fan molta por!"

"No vares veure el president
Cañellas, idó?"

"No, fill meu. Me digueren
que havia vengut, però no me
va alcor ni un pèl!"

Tampoc te perderes gran
cosa. Quan va arribar, lo pri-
mer que va fer va ser una gros-
seria a la batlessa..."

I ara qué em dius?"

Si, tia. Ja te vaig avançar que
el PP faria tot quant podria per
cremar" políticament Unió

Mallorquina i els Independents.
I no m'he equivocat gens!"

qué va fer el president Cañe-1

Ben senzill! Va anar al local
de la Tercera Edat i els va entre-
gar la vaixella que completa el
mobiliari del local"

"Ben fet! Jo no hi veig cap
mal!"

"Idó ¡o si, perquè hi va anar
sense fer-ho saber a la batles-
sa..."

"Bono! Quina grosseria!"

"I tant, tia! Com si la vaixe-
lla l'hagués pagada de la seva
butxaca o de la butxaca del Par-
tit Popular... Els plats, coberts i
tassons els va pagar el Govern
Balear; és a dir, que els pagó-
rem entre tots"

Fill meu, ¡a saps que estam
en época d'eleccions, i això és
electoralisme"

"Electoralisme? Això és
menysprear a tots els sollerics i
res més!"

Elisenda de Brusca.

Antologia
Molta Palla i Poc Bessó

SEMBLA MENTIDA:
* Que el pagés encara estigui tan emprenyat com l'altre

dia o més.
* Que d'aquí a no molts de mesos farem públic el resul-

tat del concurs de l'impresentable més impresentable de la
vila.

* Que de moment tengui moltes possibilitats de guanyar-
lo un que está a les Cases de la Vila.

* Que del PGOU res de res. "Yo me lo guiso y yo me lo
como". Idó bon profit.

* Que mal que pesi a més de dos, el proper dia 26 ¡a
complirem quatre anys.

* Que no sigui el mateix receptar que prendre.

* Que diumenge passat algú va men¡ar caragols i els
trabó ben bons. "Señor doctor míreme usted, mi corazón
no 	

* "Hay capritxu hay capritxu"

* Els nous fitxatges del PSOE. Ja direm qui són en el seu
moment. De moment no estam encara autoritzats.

* Les filosofades d'en Joan Deu quan els seus l'escolten.
Va dir: "Val més una veu mallorquina a Madrid que 	

* Que reputes, i que era de complicada la frasse ditxo-
sa.

* Que mai he entés perquè els membres de la tertulia no
fan un partit polític. Al manco instruïts i observadors ho són
un bon bocí.

* Que el pagès i la pagesa els donaríem recolzament.
Financer no perquè alió on no n'hi ha que no ni cerquin però,
publicitari, tot el que faci falta.

/I
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En la frenética carrera
en busca del voto, realiza-
da por el Sr.González, por
los pueblos de nuestra geo-
grafía, el candidato no repa-
ra en echar mano de argu-
mentos de Instituciones,
haciéndolos propios y pre-
sentándolos como propie-
dad de su partido, con-
dundiendo al país, en su pro-
pio beneficio y con la inten-
ción de obtener una
mayoría que le permi-
ta perpetuarse en el
poder.

Su osadía alcanza tales
extremos, en la volición de
apropiarse la democracia
y libertad, insinuando que
sin él ambas cosas no exis-
tirían, o la tamaña frescu-
ra, de quererse amparar en
las Instituciones, como por
ejemplo la Corona, como
hizo recientemente en uno
de los mitines. Sin lugar a
dudas esto muestra que no
discurre muu fino con
su ideología y talente.
Parece que quisiera borrar
alguna sigla de su partido,
quizás esta sea la letra O
de obrero, para poner en
su lugar la M de monár-
quico. Que dramática situa-
ción; el socialismo que cortó
tantas cabezas reales, ahora
pretende ampararse y refu-
giarse en la Familia Real,
para huir de su fracaso.

Otros de los temas que
preocupan a la opinión
pública es tan asido tema
de los cien años de
honestidad, que tanto
difundía, hecho añicos en
apenas una década. Vemos
en repetidas ocasiones,
como se suceden escánda-
los uno más grande que el
otro pero en su totalidad

todos iguales de ignomi-
niosos. Aconsejaríamos al
Sr.González tomase ejem-
plo de sus colegas alema-
nes como muestra el Can-
ciller Brand, que dimitió
nada más intuirse la rela-
ción de su secretario parti-
cular con servicios secretos
de los países del Este; o
como lo ha hecho recien-
temente el lider social-dem&
crata del partido SPD ale-
mán Sr.Bjoermene Eng-
holm, que hizo lo propio al
comprobarse que había
mentido ante la Comisión
Parlamentaria de su país,
en referencia al caso Pfeif-
fer.

En nuestro caso, los ami-
guismos, corrupciones y
choriceos se suceden unos
a otros, sin vislumbrarse
posibilidad de cambio, o
arre pentismo. Ocurren suce-
sos como el del "hermaní-
sima de Alfonso Guerra",
con varios episodios como

-^ el del uso indebido de des-
pachos oficiales para fines
privados o el affaire de
máquinas tragaperras, yen
cuanto a los demás pode-
mos notar la extraña pri-
vatización y venta de Gale-
rías Preciados, a un tal
Sr.Cisneros amigo perso-
nal de Felipe, terrenos de
San Sebastián a Los Reyes,
el Ave, Siemens por la com-
pra de 75 locomotoras de
alta velocidad, Filesa,
Mates, etc, etc,... y ahora
más reciente escándalo Kio.

Veu del PP 

En busca del
voto perdido

No obstantes todo lo
anterior no perturba ni alte-
ra lo más mínimo la cúpu-
la socialista.

Partido Popular de
Sóller.



Gloseta sense
malícia

Xicu

S'apropen ses eleccions
i han de "mester" es nostro vot,
fan cara de "bons atlots"
i, si els empenyen un poc...
Alguns "baixaran calcons"...

Diuen que voten servir
so nostra comunitat,
fer nostra felicitat
i, una volta haurem votat...
Promeses?? ni pensar-hi. .1!

Així mateix n'hi ha d'honra's,

feiners i plens d'il.lusió
que a n'es poble fan honor
i són ben considerats...

I ara vos faré un escolt:
es qui, a dins s'ajuntament,
fan so feina honestament
jo els res pect cent per cent..
la n'aquests els estim molt. .1!

Pes qui furguin dins es fems
i fassin "política bruta",
venuts, fent "so mitja puta"...
A n'aquets no els ESTIM GENS 	III

Dia 26 complim el
quart aniversari

Ja ens torna arribar de bell nou un altre aniver-
sari. Aquest cop és el quart i el complim el proper
dia 26 de maig, o sigui, d'aquí a 6 dies justs. Un ani-
versari és sempre una fita important per-6 en aquest
cas, encara ho és molt més ja que es tracta de l'ani-
versari de la veu del poble de Sóller, de la Veu de
Sóller que és, en definitiva, la veu de tots.

Un projecte que una colla d'amics posàrem en
marxa un bon dia, ara fa quatre anys. Uns mesos
de discussió, pressupostos, possibilitats de viabili-
tat, compromisos subscrits de paraula entre els pro-
pis col.laboradors i moltes més coses, feren que tots
ens comprometéssim a sortir al correr per vosaltres,
durant 52 setmanes o el que és el mateix: un any,
el primer any.

Aquest compromís s'ha fet molt més Iluny de les
previsions i amb aquesta, ja és la guaita vegada
que renovam aquesta paraula anual amb el poble
de Sóller i ho feim, convençuts de que el vostre recol-
zament hi és i que per tant, podem comptar amb
vosaltres.

Moltes han estat les travetes que hem hagut d'esqui-
var fins i tot d'aquells que manco ens esperàvem.
No ha estat, ni és, un camí fácil sinó tot el contrari.
La Veu de Sóller no surt cada setmana de la terra,
surt de l'esforç de tata una colla de gent que fa pos-
sible, amb les seves col.laboracions, les seves publi-
citats, la seva aportació setmanal d'adquirir el set-
manari etc., que surti alió que el nostre co l. labora-
dor Llorenç LLadó, va titular un dia com un miracle,
el fet de que la Veu surti cada divendres al carrer.

Hem sortit fins ara i ho seguirem fent fins que
vosaltres volgueu. Les nostres ganes hi són, si el vos-
tre recolzament no ens falla, aquí estirem per molts
d'anys.

Moltes gràcies a tots i a cada un dels que fan pos-
sible que aquest miracle continui.

- -	 - -

C/. Lluna, 5 - ‘tD 63 09 07 - 07100 SÓLLER
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Veu de glosa  Veu del lector La Nostra Veu        

Malora del
barri també
pel propi poble

Distinguida Sra.Batlessa, Sen-
yors regidors:

Els veïns del camí "Costa d'en
Llorenç" conscients de l'esforç i difi-
cultats que ha suposat l'enquitra-
nat de l'esmentat camí, volem fer
arribar a tot el consistori, el nos-
tre agraïment i deixar constan-
cia de la satisfacció que sentim
per l'execució de dita millora al
nostra barri i que també conside-
ram ho és per tot el municipi.

Molt atenta ment:

Veïns del camí
"Costa d'en Llorenç".

Veu de recerca

"¿Quién sabe dónde?"

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

07100 SOLLER
(Mallorca)

Vicente Javier González Oliver.

¿Dónde se encuentra Vicen-
te?. ¿Por qué ha desapareci-
do?. Estas preguntas no paran
de comentarse entre sus ami-
gos. Su desconsolada novia,
nos hablaba de sus intencio-
nes de contraer matrimonio en
breves días.

La última vez que se le vió,
fué conduciendo un auto-
car en dirección al aero-
puerto de Palma, lugar en
donde se encontró abandona-
do el vehículo, con lo qual, pudie-
ra ser que Vicente no se encon-
trara en el interior de la isla.

Cualquier noticia que pudie-
ra ayudar a localizar el para-
dero de Vicente podrá ser noti-
ficada a la redacción de este
semanario.

Sus amigos.

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATTAN - MEDULA

Calle Luna,12 • Sóller
Mallorca Tel. 63-04-47

FERRETERIA/



Honorable President?
Dilluns passat, dia del Firó, des-

prés de molts d'anys, el President de
la Comunitat Autónoma va tenir "el
detall" de visitar Sóller amb carácter
oficial. Així es va avisar de la seva
arribada a l'Ajuntament perqué tot estás
preparat i no passás el que va
passar el darrer pic quan l'ex-Batle
Antoni Arbona no el va rebre.

La nostra Batlessa, coneixedora dels
antecedents ho va deixar tot de banda
perqué la visita fos productiva. Però
la primera mostra del talant "caciquil"
de l'amo la va tenir la Sra.Batlessa
quan es va assebantar, per tercers,
que el president venia a fer cam-
panya de forma encoberta.

Així i tot, el sentit de l'hospitalitat
va fer que s'organitzás un sopar en
honor de tan "il.lustre" convidat, i com
la seva visita era pretesament oficial,
es va convidar a un representant de
cada grup municipal, comunicant
aquesta qüestió al President.

Quina no seria la sorpresa quan
aquest va refusar la invitació que en
nom del poble de Sóller Ii oferia l'Ajun-
tament, i quan, amb menyspreu va res-
pondre que "per sopar amb aquests,
em vaig a sopar amb els meus" (la
qual cosa va fer).

Quin pecat a comés el poble de
Sóller envers aquest "senyor"? perquè
el que és cert, és que tan del Presi-
dent, com del Govern Balear sols hem
rebut menyspreu rera menys-
preu. Es aquesta la forma de gover-
nar del Partit Popular? Es aquest el
model que proposa el Sr.Aznar?.

Pensam que aquesta darrera actua-
ció arbitrária i descortés del Sr.Gabriel
Cañellas Fons el retrata, i retrata la
seva manera d'actuar deis darrers anys,
una forma de fer basada en amiguis-
mes, clientelismes ¡a/tres "ismes" enca-
ra menys comprensibles en qui es vol

presentar com a President de tots.
El poble de Sóller és una de les

víctimes preferides per l'arrogància
d'aquest home que pensa que pot fer
el que vol. D'exemples n'hi ha molts,
basta recordar el menyspreu que sem-
pre ha merescut el nostre poble per
part del president Cañellas, com és
ara el fet de que estam als darrers llocs
en inversions per part de la CAIB, que
Sóller sigui l'únic municipi turístic que
mai ha estat inclòs en el Pla d'embe-
lliment, que les instal.lacions esporti-
ves corresponents a la CAIB no s'hagin
fetes.

Encara retrona a les nostres ore-
lles el renou de les carretades de milions
que deien "els populars" que ferien
arribar una vegada feta la moció de
censura però és que el nostre (?) pre-
sident també en sap de menysprear i
fer quedar en ridícul als seus propis
companys de partit, (no és cert Sr.Miquel
Jaume?), fins i tot als que ocupen alts
càrrecs a altres institucions si no es
pleguen a la seva voluntat, (com exem-
ple demanau pel Sr.Verger, president
del CIM).

Però aquí a Mallorca, a la page-
sia que vol representar per dar-se
un toc populista, ens coneixem tots
i a més, tenim un refrany popular que
el retrata:

"de porcs i de senyors n'han de
venir de rapa". I el que vulgui que ho
entengui.

El poble de Sóller no es mereix
el menyspreu que va patir dilluns, i
de bon de veres que li recordaran
el dia 6 de juny i més endavant. Els
pobles saben mantenir la seva memò-
ria i el seu orgull. No ho oblidi
Sr.Cañellas.

Agrupació Socialista de Sóller.

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

TEL. (971)630168
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados 1, dios festivos)

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

SIDestaurante

Dimecres tancat
TEL. 63 11 11
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Veu del PSOE

José Antonio Sino

6é EGB CP Es Puig

Una vegada va venir al meu poble
un nin a qui li agradaven molt els
monopatins i sempre s'estava entre-
nant a les pistes que teníem per fer-
ho.

Un dia es va convocar un campe-
onat de monopatí i, quan ell se'n va
enterar, va voler participar. Per poder
guanyar va preparar unes sabates pro-
pulsores, amb mig quilo de pólvora,
una metxa, un motor d'avió reduït i un
tub d'escapament.

Va arribar la gran carrera. Ell era
l'últim en participar. El record el tenia,

Javier Osca, sext d'EGB
dels Sagrats Cors 

Són dues paraules que tenen molta
popularitat en el món, com a exemples
tenim Iugoslàvia, els països Tercer-
mundistes, etc. Per sort a Espanya si
que hi ha pau, però parlem de la soli-
daritat que tenim o hauríem de tenir
amb la gent més "desgraciada"
que nosaltres. Hi ha un dia a l'any
dedicat a la pau i solidaritat, molta
gent parla d'això però no fa el que
diu; crec que la pau i la solidaritat hau-
ria de ser un dret i obligació de
tots, a més, hauria de ser llei mundial
(un exemple d'això són els Jocs Olím-
pics o els Paralímpics on la gent con-

fins aquells moments, un corredor amb
cinquanta-vuit segons.

Quan va arribar el seu torn, va encen-
dre un llumí, el va acostar a la metxa

splash!

Quina fumassa! -va dir el crono-
metrador.

Quan va desaparèixer el fum, ja
varen veure que arribava aquel! par-
ticipant

Va ja! Vint segons amb tres centés-
simes!

El nin, que havia guanyat la carre-
ra, va perfeccionar les sabates, les va
vendre i es va fer multimilionari.

viu durant un ternos).

Un altre punt de vista és per exem-
ple el "nivell de pau" que hi ha a Espan-
ya, amb això em referesc a si hi ha
molta violéncia e inseguretat ciutada-
na a Espanya, i de fet si que n'hi ha
sense dir cap cas especial, senzilla-
mentllegintelsdiarisdelsdarrers últims
mesos ja trobarem notícies molt
alarmants i polèmiques d'aquest
baix "nivell de pau".

Parlant un poc més de la solidari-
tat o Espanya, sembla que existeix en
un alt nivel1 ja que si tornam mirar els
diaris d'aquests darrers mesos troba-
rem grans proves de solidaritat.

Ara ens toca a nosaltres 

Les sabates propulsores

La popularitat de dues
paraules: pau i solidaritat

gala 	•	 •
1	  TANSSERJA

L 111.
germans SAMPOL

Envelats (toldos) de terrasses i embarcacions

Moquetes de llana, fibra i plástic

Cortines de teixits i metálliques (Graclulex)

Tapisseries de cotxes, d'embarcacions de
mobles en general

C/. Centre, 5

Telf. 63 20 69

SÓLLER (Mallorca)

TRANSPO1 T.< J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87    

Un ambient diferent
Galeria d'Art

C/ Isabel 11. 23 - Telf. 63 40 31 - Sóller    

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS

Ferrocarril de Sóller
amb el

Billar Solleric



Nacionalistas de Mallorca

El PSM informa:
Que després d'haver intentat repetides vegades que es posin a exposició pública els
plànols i les ordenances del Pla General d'Ordenació Urbanística, i de rebre les
continuades negatives dels regidors de la majoria governant volem:

1.- Denunciar públicament que l'equip de govern ha mostrat els plànols a determinades
persones i que, per tant, hi ha gent que té informació privilegiada.
2.- Reiterar que aquest fet pot produir perjudicis econòmics greus als qui no tenen
aquesta informació.
3.- Acusar l'equip de govern municipal, i de propiciar la modificació dels plànols per
beneficiar a certs particulars.

Grup municipal del PSM

En Joan Canyelles explicava amb vehemencia la seva afecció als
basIons treballats a mà.

Joan Arbona i Sebastiá
Serra creuen que en les
properes eleccions
aconseguiran
representació a Madrid.

G.M.

El candidat al parlament
espanyol pel PSM, Sebastià
Serra, visite) dissabte el nos-
tre municipi coincidint amb la
celebració de les Fires amb la
intenció de veure l'evolució del
poble, presentar les candida-
tures del seu partit al Congrés
i al Senat i per participar dels
actes programats per les fes-
tes.

Sebastiá Serra veu a Sóller
com a principals problemes
l'atur creixent, la margi-

nació social i l'esfonsa-
ment de la pagesia i creu
que el seu treball a Madrid será
exposar els problemes reals
del nostre país.

Aprofità, a més, la recent
visita del Ministre d'Educació
i Ciencia, Alfredo Pérez
Rubalcaba, per exposar les
seves crítiques a la gestió feta
fins ara a les Balears. Serra des-
taca el fracàs de la Formació
Professional, l'enorme défi-
cit en educació infantil, la
situació límit que es viu a Eivis-
sa i Formentera en ensenyan-
ces mitges i l'escassa aplica-
ció de la Llei de Normalit-
zació Lingüística a les esco-
les.

Per la seva banda el can-
didat al senat, el solleric Joan
Arbona, destacó que al Par-
lament i al Senat el PSM anirà
a evitar l'expoliació fiscal
que sofreix Balears i a cercar
la igualtat amb altres conuni-
tats autònomes.

Sebastià Serra
presenta el programa
la candidatura

nacionalista

Gaiatos per a tots els gusts
i de totes les mides

Artesania 

P.P. 	pogut admirar durant les pas-
sades Fires ha estat la que oferí

Una de les exposiciors més En Joan Canyelles "Es Vina-
originals que els sollerics han	 grer" al bar Turisme.

Gaiatos d'ullastre, de garro-
ver, de pi, de mata, d'esbarzer,
de rotaboc, d'espinaler, de
xiprell, amb punta d'acer o
sense; artístics gaiatos fets amb
bona técnica i molta paciencia,
envernissats amb brillantor o
esmorteïts, blanquinosos, marro-
nencs o quasi negres.

Bastons llisos o bonyarruts,
amb espines o amb grops, caprit-
xosament retorçuts i artística ment
vinclats, de totes les mides i totes
les gruixes penjaven de les
parets i del sótil, amenaçadors
o servicials, segons l'ull i l'estat
d'ànim de l'espectador.

Una dèria apassionada de
l'autor que valgué la pena de
visitar. Per molts d'anys!
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Les Jornades Gastronòmiques tengueren per escenari el local de
la Tercera Edat.

Joan Seguí Oliver

Els dies 3, 4, 5 i 6 de maig
es celebraren al local de la Ter-
cera Edat les Jornades Gas-
tronòmiques a la Serra de
Tramuntana, que comptaren
amb el patrocini del Consorci
per a la dinamització econó-
mica al medi rural i la col.labo-
ració de l'associació Altior. Al
llarg dels quatre dies, els assis-
tents pogueren aprendre a cui-
nar peix, carn i verdures de
diferents maneres, que des-
prés es donaven a tastar havent-
hi una rifa final.

Festes
Dins les passades festes

sempre hi va haver qualque
grup de la Tercera Edat par-
ticipant en els molts
d'actes programats; el
dilluns capvespre ens visite] el

President de la Comunitat Autó-
noma de les Balears Gabriel
Cañellas que en el seu parla-
ment digué que estava content
d'estar entre nosaltres, alabó
el local i al final, brindàrem
amb xampany.

Alguns membres de la direc-
tiva participaren a les festes
amb una carrosa digne de tot
elogi. Representava "una
escala de pàrvuls" on la
professora, vestida de monja,
impartia classes als alumnes.
La carrossa agradó molt als
espectadors.

A Galicia
Dia 23, un grup de la Ter-

cera Edat parteix de viatge cap
a Galicia "Rías Bajas", vuit
dies per les belles vistes apro-
fitant que és l'any "Jacobeo".
Des d'aquí els desitjam un bon
viatge.

Les Jornades
Gastronómiques
mostren noves
especialitats culinàries

Associació de la Tercera Edat

CENTRO "ALA D'OR" 
PSIQUIATRIA

CONSULTAS:	 Dra. JOSEFA Ma SAN PEDRO RADO
(Viernes tarde).

OTORRINOLARINGOLOGIA
Dr. JACINTO MARTINEZ (Martes).

TRAUMATOLOGIA
Dr. JUAN LUIS LEON MARTINEZ
(Martes)

GINECOLOGIA
Dra. MARGARITA ROIG BALLESTER
(Miércoles).

PEDIATRIA
Dra. JUANA Ma ROMAN PIÑANA (Jueves).
(Jefe servicio Pediatría Hospital Infantil VIRGEN DE
LLUC).

PSICOLOGIA
Dra. CATALINA RIGO MAS (Viernes).

LOGOPEDIA
Dra. CATALINA Ma FERRER ALCOVER
(Jueves)

REHABILITACION
Fisioterapeuta Alfonso Nicolau Reyes
(Consorcio con Mutuas)

PRACTICANTE
Jeannette Vink (Consorcio con Mutuas)

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

Les aigües brutes "surten per alt" a l'alqueria del Comte
Redacció

Les intenses pluges que cai-
gueren a la nostra comarca la
setmana anterior han tengut
greus conseqüències per algu-
nes vivendes particulars dels vol-
tants de l'alqueria del
Comte.

La nova canonada que

recull les aigües brutes de la
barriada de Biniaraix, en arri-
bar a l'alqueria del Comte está
connectada a l'antiga xarxa
general, que és molt més estre-
ta, i això provoca que faci "coll
de botella". A causa de la gran
quantitat d'aigües brutes i resi-
duals que s'hi acumularen, la
canonada no fou suficient per

drenar-les, i acabaren "sortint
per alt" dins una casa parti-
cular del carrer d'Ampú-
ries.

Canviar la tubería

Aquesta mateixa setmana
han començat les obres per tal
de subsanar aquest problema.

La solució consistirá en canviar
la tuberia vello per una altra
de majar diámetre, en el bocí
entre el correr d'Ampúries i el
pont de 'alquería del Comte.
Aquesta ampliació ja estava
contemplada al projecte gen-
ral de sanejament, i la única
cosa que es fará será avançar
les obres.

Dos-cents
"extres"
sollerics
intervenen a un
telefilm anglès

Redacció

Dilluns de la setmana pas-
soda començà a Tuent el rodat-
ge d'un telefilm anglés de mis-
teri. Es tracto dos episodis d'una
hora de duració que s'emetrà

dins l'espai televisiu Ruth Ren-
dell ~feries que emet una
cadena privada de televisió
a ng lesa .

L'argument del "thriller" és
la història d'una familia angle-
sa que ve a Mallorca l'any
1956. En el transcurs de l'están-
cia a l'illa desapareix misterio-
sament un membre de la fami-
lia, que acabará per comparéixer
trenta anys després gràcies a la
tenacitat de la seva germana,
que no deixarà mai de cercar-
lo.

El guionista i el director de
la série, Herbert Wise, són
els mateixos que intervingue-
ren en el rodatge de la série
"Yo, Claudio" de la que és
autor el deianenc Robert
Graves.

Els actors principals són de
nacionalitat anglesa; però els
"extres", fins a un total de dues-
centes persones, són sollerics i
fornalutxencs.

A més de Tuent, els exte-
riors elegits per al rodatge són
La Figuera, la plaça de For-
nalutx, la Granja d'Esporles i
Ciutat.

AQUEST DIUMENGE
St. BARTOMEU CELEBRA

ASSEMBLEA PARROQUIAL 93
A SA CAPELLETA

10 h. Comencen les sessions

14h. Dinar i festa

16 h. Sessions de treball

18 h. Celebració Eucarística

Revisem, Millorem, Celebrem



Exposició
d'olis i
dibuixos

Maribel

El dimarts d'aquesta setmana,
s'inaugurava a la Sala d'exposi-
cions de "la Caixa" de Palma, Ayd.
Alexandre Rosselló, una exposició
col.lectiva d'olis i dibuixos.

Tretze pintors, novels, entre
ells, Guillem Rullan d'arrels
solleriques, exposaren les seves
obres, totes elles ben treballades,
la qual cosa, ens feia pensar que
s'hi han passat moltes hores i que
de no haver-ho sabut,no pareixia
una primera exposició sinó
d'artistes més consagrats.

Cada artista aportó tres o qua-
tre obres, en total quaranta-tres.
El que ens ocupa Guillem Rullan,
en presentó quatre, una de majar
format i tres de més breus dimen-
sions.

La més gran, Barranc de Binia-
raix, font d'inspiració de tots els
artistes, on sempre i trobam quel-
com de nou... cala de Deià i Vall-
demossa, també frueixen de molts
racons que plasmats a la tela, ens
fan somniar sovint del paradís que
tenim; i la darrera: Neu a Algai-
da que per la seva temática, no
té els colors que habitualment
representen Villa, elsverds i els blaus
del cel i de la mar.

Algaida poda haver estat Sóller
que també en sabem de dies de
neu; els diferents tons de gri-
sos estan molt aconseguits.

La nostra enhorabona al nou
artista Guillem Rullan i esperam
poder gaudir de les seves obres,
aquí a Sóller en dates properes.

Comunicació sobre l'empresa
El Gas, S.A. a la Cambra de
Comerç, a càrrec de Plàcid Pérez

Redacció

Convidat per la Univer-
sitat de les Illes Balears, el
nostre cap de redacció Pió-
cid Pérez presenta el Ili-
bre "El Gas, S.A., 100 anys
d'història" que va publicar
l'any passat sota el potro-
cini d'aquesta empresa en
commemoració del cente-
nari de la seva fundació. A
la mateixa sessió, la llicen-
ciado Aina Serrano pre-
sentó un avanç de les seves
investigacions sobre la fóbri-
ca de teixits sollerica de Ca
les Animes durant la Gue-
rra Civil.

Ambdues comunicacions
estaven incloses dins el Vé.
Seminari d'Història Econó-
mica que organitzà la Uni-
versitat de les Illes sota el
títol "L'empresa a Mallorca:
una perspectiva histórica".
El seminari tengué lloc a la
Cambra de Comerç de Ciu-
tat entre els dies sis i quin-
ze de maig.

Les ponències generals
corregueren a cárrec dels
catedràtics titulars de les uni-
versitats Central i Autóno-
ma de Barcelona i Central
de Madrid, senyors Josep
Maria Delgado, Pere Pas-
cual i Pedro Tedde de Lorca.

Plàcid Pérez participa en un seminari sobre la
història de l'empresa a Mallorca.
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Cultura

L'esplai a la Fira
Un any més, el grup d'Esplai va gaudir de participar a les festes del nos-

tre poble i fer possible que tan al.lots com monitors disfrutassin de la festa.

L'anècdota de la jornada va ser creada per la vestimenta dels monitors
(moros i pagesos), que creó confussions als nostres visitants essent
tan propera la invasió dels mateixos.

Ens várem sentir molt satisfets per la participació dels al.lots i indi-
rectament la col laboració de la gent perquè els al.lots podessin dur a terme
les proves del gynka ma.

Mirau si endevinau qui són els
monitors d'entre tots aquests al.lots.

Art

FONTONERIO TOMI MORTI
Necesita administrativo

Tel. 63 21 45 - C/ Bélgica n° 33 (Port de Sóller)
63 34 82 - C/ Murterá, s/n.          

RELOJERÍA SOLLERENS
JOYERÍA

Oro y Plata: Gran Surtido
Inmejorables Precios           

ÓPTICA
Revisiones Gratuitas            

Lluna 11 • Tel. 63 09 05 • Sóller         



Can Coll, una finca dins el pla den Bieleta, és un lloc on el turista sols pot trobar aquella tranquil.litat que encara
ens recorda que som humans.

tes atencions per part de l'hos-
taler. Totaixó, es potoferiramb
la idea del turisme rural o
l'agroturisme. Es un turisme de
qualitat on l'equip hurnet que
l'atén és, tal volta, el majar
responsable, de l'éxito fracás,
d'aquest projecte."

S'ha de donar suport i
recolzar el turisme
d'interior.

Quan abans hem comen-
tat que les finques o cases de
camp canviaven de fundó
pera no de personalitat, fèiem
una clara referència a les poli-
des i curades reformes que
s'han de fer a les cases, i això,
evidentment, és parlar de
molts de doblers. No és
senzill, ens comentaven
n'Emma i en Domingo, afron-
tar unes obres que, de ben
segur, són més cures que a
qualsevol altre sector de l'ampli
ventall turístic... "no és el
mateix treballar amb pedres
i materials rústics que fer-ho
amb totxos i pintura. Es cert,
i ho podern dir ben clar, que
les institucions escolten les
nostres propostes, però això
no basta. La gent ha de ser
conscient que si no donam
suport al projecte del turisme
d'interior pot perillartota l'eco-
nomia d'una regió. Nosaltres
creiem que hem de ser ima-
ginatius i no imitar el que s'ha
fet fins ara. Tenim un entorn
de jardí que té moltes possi-
bilitats econòmiques i, de tot
això, s'ha de treure suc, amb
il.lusió, imaginació i amb visió
de futur. Amb el turisme d'inte-
rior protegim i mantenim el nos-
tre passat en les joies que són
les nostres FINQUES i cases
de CAMP."

Can Aí és un llogaret, on el conjunt de les cases que hi ha dins la finca contribuiran, amb lluïssor, a
donar una nava visió del que ha de ser l'oferta turística.

41111112, t11~11111t,	 ~ID

FRANCESC CASTANYER
JARDINER

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

TELEFON 63 40 87

Un ambient diferent
Galeria d'Art

C/ Isabel 11, 23 - Telf. 63 40 31 - Sóller
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"I:Agroturisme és el gest qie defineix la intemporu Ïltat
de l'infería d'una illa"

Salvador

Quan ens varem apropar
a n'Emma Rodriguez i en
Domingo Morell quasi res

I
_s,ab_íem de les normes i regles
que donen sentit a les noves
alternatives del turisme illenc
i que coneixem com l'agrotu-
risme i el turisme rural.

De fet, la llei que regula i
ha de donar cos a les alter-
natives esmentades, a hores
d'ara, encara li queden algu-

nes pinzellades per poder
donar cabuda a les mol-
tes sol.licituds que s'han fet,
i així, poder acollir-se als nous
motlles turístics, que de ben
segur, són un futur beneficiós.

Qué és l'Agroturisme i
el turisme rural.

Es, en poques paraules i
per no embullar a la gent,
aquell tipus d'oferta turística

on la peca clau i fonamental
és la finca o la casa de cama,
a la qual es dóna una funció
distinta pera sempre resguar-
dant, la personalitat de la casa,
dels menys canvis possibles,
i així, poder oferir al client les
comoditats d'avui amb la
pau tranquil.litat d'ahir.

Les diferències entre l'Agro-
turisme i el turisme rural són
diferències de tipus legal -per
poder acollir-se a les subven-
cions o simplement a la lega-

litat- i a les quals no farem
referència per no caure en un
avorrit llenguatge de xifres i
percentatges que de fet, no és
el més important del que volen
aquestes noves formes de fer
turisme.

Diferències amb el
turisme anomenat de
"sol i platja".

Ens va quedar molt clar,
des d'un principi, que ni en

Ens conten els F
d'anys, els fills hE

vora mar eren ni(
hereus de les terres
pareixia inamoviblt
va rompre les "racri
d'estrangers cap e
de l'interior foren

Ara, la fortuna esi
d'això era la mo

cercar el que tantes
costat a l'interior: n

PI'
Però la raó sempr

i la veritat era i és 1
de coses per dir i

Domingo, que és vice-president
de l'Agroturisme i turisme rural
a Mallorca, ni n'Emma volien
donar lliçons a ningú de com
s'havien de fer les coses dins
el sector turístic; ara bé, el seu
parer el varen voler defensor
aferrissadament i d'aquesta
manera exposar, que no impo-
sar, la seva fresca visió del
que ells creuen que pot com-
paginar-se amb el turisme de
sempre.

En Domingo Morell
reconeix l'esforç del turisme
de platja i el molt que ha fet
per l'economia del nostre
país... "però els temps can-
vien i la demanda també, i
avui hi ha un tipus de client
que demana tate! que !'Agro -
turisme i el turisme rural li pot
donar, és a dir, a diferència
del turisme de s'Arenal, que
tots coneixem, hi ha un hoste
que cerca alguna cosa més
que vacances. Cerca fer una
descoberta, que no espiar, del
lloc que visita. Vol saber, que
no controlar, quina és la histò-
ria del poble que tracia arnb

rins que, fa molts
PS de lles terres de
5 afavorits que els,
l'interior. Això, que
er ser llei ancestral,
l'arribada massiva
nys 60, i les terres
xades i oblidades.

a la costa i prova
gent que venia a
gades havia fet poc
de sol i manca de

, s.
2 costat a la veritat;
i temporalitat, plena
partir, de l'interior.

ell, quines són els seus cos-

tums, el que menja, el que fa
i com pensa. Això, me pareix
a mi, és l'autèntic inter-
canvi cultural i no la pèr-
dua de personalitat que dóna
el "turisme de masses", que
com ja he dit és una altre fór-
mula i també ha d'existir'.

El client del turisme
d'interior.

N'Emma i en Domingo
pensen que el turisme de plat-
ja ja esta saturat i que és un
error seguir construint
places hoteleres amb el
mateix esquema de sem-
pre. Es bo, creuen ells, que
els nous empresaris tinguin en
compte aquest nou tipus de

client.

"...és un hoste culte i amb
un alt nivell econòmic que
vol conèixer les arrels del
poble que visita. Demana molt
d'espai natural i poca mDssi-
ficació i, sobretot, demana mol-

"Nesalues, amb l'agro.Jrisme, el: hi oferir,	 possibilitat de fer una
descoberta de l• nostra cultura"

RESUELVA SU FUTURO Y AHORRE IMPUESTOS
e" BANCO DE

CREDITO
GRUPO SANCO POPULAR PLAN DE PENSIONES



Tomás Arbona aprofità per acusar els grups municipals governants d'oscurantisme i d'amagar informació.

Més de 100 simpatitzants del PSM s'arreplegaren a taula

Joan Arbona: "Val més una
veu nacionalista que el
silenci deis diputats estatals"

J.C.

Més d'un centenar de simpatit-
zants i afiliats al PSM es reuniren al
voltant de la taula d'un restaurant del
Port de SóIller, per tenir una prime-
ra presa de contacte amb el partit i
sobretot, segons digué Joan Arbo-
na, "per continuar l'obertura del
PSM cap als ciutadans", rebutjant
així les acusacions segons les quals
el PSM és un partit tancat.

S'escoltaren parlaments de
Mateu Morro, Secretari General
del partit que convidó als presents a
acompanyar al partit cap a Madrid.

A continuació fou Tomás Arbona
qui parló per explicar el treball
desenvolupat pel grup municipal
durant aquesta legislatura i del pri-
mer pacte subscrit entre el primer equip
de govern. Criticó que, ara, l'equip
de Govern amaga informació a la
resta del consistori, "cosa que - digué
nosaltres no vàrem fer mai".

Joan Arbona digué que era
molt optimista i , sobretot que tenia
clara la seva idea: "Nosaltres som
un grup amb un programa clar i pen-
sam que tothom hauria de ser igual.
Per això vaig destituir als Indepen-
dents, que proposaven aprovar

unificació de solars per a uns sí, i
per als altres no. Jo GnNo vaig voler
fer greuges comparatius".

Joan Arbona va explicar que va
oferir un pacte de concentració a UM,
i la seva resposta fou la moció de
censura.

Arbona demanà el recolzament
per a les properes eleccions gene-
rals, en les que ell es presenta com
a candidat al Senatpel PSM, i acabó
dient que "val més una veu d'un dipu-
tato d'un senador mallorquí a Madrid
que el silenci deis diputats ¡deis sena-
dors muts comandats pels caps-pares
dels partits estatals".

José Francisco
Gil Pérez

ELS ALUMNES, PROFESSORS I PERSONAL
NO DOCENT DELS INSTITUTS GUILLEM
COLOM I JOAN MIRÓ ET RECORDAREM

SEMPRE.

Rogad a Dios en caridad

por el alma de

D. María Beltrán
L'abres

que falleció en Sóller, el día
15 de Mayo de 1993

A LA EDAD DE 63 AÑOS

Casa mortuoria: C/. Capitán Angelats, 22.

No se dará el pésame.

711110H 11,

Ir 633456

lo Veus Veu de Sóller / 21 de maig del 1993     

Avisos eclesials   Politica                

Diumenge es
celebra
l'Assemblea
Parroquial

Diumenge dia 23, la
parrróquia de Sant Bar-
tomeu celebrará
l'Assemblea Parroquial
al Monestir de Sta.
Maria de l'Olivar.

Les sessions de tre-
ball començaran a
les 10 del matí, una
vegada realitzada la
inscripció. Ales 14 hores
es dinarà i es ferà festa
a la sobretaula. A les
16 hores recomença-
ran les sessions de tre-
ball iales 18 hores Cele-
bració de l'Eucaristia.

Tots estam convidats
a: REVISAR, MILLORAR
I CELEBRAR LA FE I LA
VIDA de l'Església que
viu i treballa a Sóller.
Elsqui pugin a peu- que
hauríem de ser tots
exceptuant els impedits
- ens trobarem a les 9
del matí davant la Parró-
quia.

Vetlla Pasqual
aquest dissabte.

Amb motiu de la pró-
xima celebració a Sevi-
lla del Congrés Euca-
rístic Internacional,
l'ADORACIO NOC-
TURNA de les nostres
parròquies ha volgut
donar a aquesta vetlla

de maig un to més
solemne i partid-
pat.

A la parròquia de
st.Bartomeu a les 10
del vespre d'aquest dis-
sabte, dia 22,
començarà la Vetlla.

Bendició naves
instal.lacions al
C/P Victòria.

Avui divendres, a les
set i mitja del capves-
pre, s'inauguraran i
beneiran les noves ins-
tal.lacions de la pista,
vestuaris i il.luminació.

Els ¡oyes de la Coor-
diandora - i alguns pocs
més dels altres- han duit
a terme les obres a
compte de la Parrò-
quia. La proposta que
inicialment presentaren
a l'Assemblea parro-
quial de fa dos anys
l'han sabuda refrendar
amb el seu esforç e ini-
ciativa. El consell d'eco-
nomia i patrimoni estu-
dia mesures a posar en
pràctica per aconseguir
gradualment, any darre-
ra any, la rehabilita-
ció de tot el centre
parroquial Victòria.

e
José Francisco

Gil Pérez

LES ASSOCIACIONS DE PARES DELS
INSTITUTS GUILLEM COLOM I JOAN MIRÓ
ACOMPANYEN ELS PARES I FAMILIARS EN

AQUESTS MOMENTS DE DOLOR
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Les proves es disputaran per parelles, esperant-se una
nombrosa participació.

Primer Triatló Serra
de Trarnuntana-93

Joan

Pel vinentdissabte, dia 29
de Maig, el Grup de Res-
cat de l'Assemblea Local
de la Creu Roja té previs-
ta l'organització i disputa del
"Primer Triatló Serra de
Tramuntana-93", que
constará de tres proves cro-
nometrades:
1.- Escalada, modaliiat
"Top-Rope".
2.- Marxa per muntanya.
3.- Es peleo (Descens de
torrent).

Les inscripcions estan ober-
tes, a partir d'ara, fins al dime-
cres dia 26, a la mateixa seu
de la Creu Roja Local (C/del
Vent, 11), i s'han d'efectuar
obligatòriament per parelles.

Cada parella tindrà que
portar al menys:
1 corda de 50 metres.
2 arnessos.
2 descensors (vuits o
rapeladors).
4 mosquetons.

Sent opcional i recomenat:
1 vestit de "neopreno".
Sabates d'escalada "peu
de moix".
Roba seca.

S'ha convidat personal-
ment a varis grups federats,
als Bombers, Protecció Civil,
Policies Locals, Guardia Civil
i Grups Especials.

Hi haurà trofeu pera totes
les parelles participants, fina-
litzant la matinal amb un bon
dinar (1.800'- ptes. per per-
sona).

Sorteig del cotxe
Degut a la pèrdua involuntaria per part d'un comerç coliabo-

rador d'un bloc de paperetes del sorteig d'un R-19 TS 4 por-
tes, a celebrar en combinació amb el Primer Premi de la Lote-
ria Nacional del dia 29 de maig de 1993, el C.F. SOLLER

ha pres la decisió següent:
Anul.lar les paperetes del núm. 66801 al 67000, amb-

dues incloses, comunicant als seus posseïdors de la possibi-
litat de procedir al se-.' canvi (abans del dia de la celebració
del sorteig) per paperetes valides per l'esmentat sorteig en el
mateix comerç on les varen adquirir, previa entrega de les
invalidades.

Agraim molt sincerament a les persones afectades la seva
col.laboració.

Sóller, a 15 de maig de 1993.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL C.F. SOLLER

José-Francisco ja no vestirá més el seu kimono. Els seus
companys el portaran sempre en memòria seva.

La vida ens juga
males passades

Redacció

La vida ens jugo males pas-
sades, per desgracia, molt
sovint. En aquesta ocasió la
mala sort ens ha tocat d'ala, i
ha estat una persona ¡ove que
ens ha deixat de per vida per
no tornar mai més, ni entre nosal-
tres, ni entre la seva família i
la seva al.lota.

En José-Francisco Gil Pérez,
va dir adéu a tot alió que ell
estimava al migdia del passat
dimarts. Ha pujat a la vora del
pare als 17 anys d'edat i amb
una magnífica trajectória espor-
tiva com a karateca, havent
aconseguit el Títol de Campió

de Balears de Kumite en el mes
de febrer de 1992.

Podríem parlar d'ell omplint
folis i més folis pera, de res ens
serviria, ni a nosaltres ni a la
seva família. Sabem que res
podem fer ja, pero, us enco-
retjam a vosaltres familiars i
amics, a continuar la vida enda-
vant i no mirar enrera.

En José-Francisco era una
gran persona i segur que a més
del nostre adéu, els Déus de
l'Olimpia, pares de l'esport, vol-
dran tenir-lo sempre amb ells.

La seva família i amics rebeu
una forta abrecada.

Descansi en pau !

Diumenge finalitza la Lliga

suspeses
darrera partida de Lliga co

n-tra l'Escola de Billar.
LLIURAMENT DE TROFEUS

Divendres, día 4 de i'uny ,
el transcurs d'un sopar

companyonatge que es farà a
Binicomprot

'

 seran !ru-
ral ets trofeus d'aquesta intle-
ressant

Tots GIS interessats en
ti r-h i poden formular la seva ¡as-

cripció a Sa Botigueta

Joan

Per error del Calendari no
es jugaren dissabte passat

'

 al

,
local de "la Unión" les anun

-ciades confrontacion s entre So
Boligueta í inca, que es di

s -putaran demà , a partir de les
1 5-30'hores

Passat-dernd, diumenge, en
él mateix escenari, áktrigite..

xa hora els sollerics jugolteicu..

XXIX
Campionat
d'Espanya
de parcs
infantils
de tràfic
Components de
l'equip de Sóller:

Monitors: Juan-José
Vivas Muñoz ¡Manuel Bau-
tista Gil.

Bicicletes: Andreu Alco-
ver Sastre i Guillem Moya
¡garza.

Ciclomotors: Sebastià
Calatayud Vives i Francesc
Xavier Bernat Sastre.

El Campionat es celebra
a Elx del 7o I'll de maig,
per Balears es varen per-
sonar els municipis de
Sóller, Palma i Campos,
destacant l'única partici-
pació de Sóller per Bale-
ars en la modalitat de ciclo-
motors.

El desenvolupament de
les proves fou impecable
amb la instal.lació d'un
parc infantil a dita ciutat,
sent un dels millors
d'Europa.

Les proves d'habilitat es
realitzaren en un pabelló
tapat en un complexe espor-
tiu.

La participació sollerica
fou molt positiva a pesar
de les dificultats de les pro-
ves i dels grans nyirvis.

S'ha de descotar la
meravellosa organit-
zació de tot el certa-
men per part de l'Ajunto-
ment d'Elx i la Comunitat
Autónoma Valenciana; sig-
nificar la gran quantitat de
regals que oferiren als par-
ticipants així com l'actua-
ció en motiu del Campio-
nat de MIKEL ERENTXU
cantant del grup DUN-
CANDHU.

Veu esportiva
21 de maig del 1993 / Veu de Sóller

Triatló

Nota del C.F. Sóller Billar



Barracar 2 - Port de Sóller O
Bielet

Barracar: Garau, Villa-
longa, Estrany, Rubio, Mas-
cará, Servera, Mas, Sansó
(Miguel minut 65), Mora,
Martí i Fernández (Bordoy
minut 46).

Port de Sóller: R. Gar-
cía, Coll (Vidal minut 46),
Galindo, Ruíz, Sacarés, Coca
(Forteza minut46), Ros (Ribas
minut 46), Cabot (Guerrero
minut 70), Festus (Jorquera
minut 46), Barrero i A.Gar-
cía.

L'arbitratge aná a cárrec
del senyor Gómez Múgica
ajudat pels senyors Moreno
i Martorell que mostró targe-
tes grogues als jugadors locals
Villalonga (minut 63), Mas-
cará (minut 78) i Sansó (minut
86) i vermella a Martí (minut
87), per escopir a un contra-
ri i als jugadors del Port de
Sóller Coll i Guerrero en els
minuts 70 i 75.

Just començar el partit
ja es posà costa amunt
pels del Port.

El passat diumenge cap-
vespre el Port de Sóller es des-
place' a la ciutat de Manacor
per disputar el darrer partit

de la temporada contra el
Barracar. Just comencat el par-
tit, quan corria el minut
3, el jugador local Rubio
avança al seu equip en el mar-
cador; els visitants feien un
bon joc sense materialitzar les
oportunitats. Quan corria el
primer quart d'hora en Sansó
marca el segon i definitiu gol,
arribantal descans amb el dos
a zero en el marcador.

A la segona part es feren
bastants de canvis tenint els
dos equips oportunitats per
marcar que no foren aprofi-
tades, la més clara fou pen
Barrero fallant un penal que
l'àrbitre havia castigat a
l'equip local. S'acaba el par-
tit amb la tónica que l'equip
del Port ens té acostumats:
crear moltes oportunitats i al
final no en materialitza cap.

Passat demà diumenge, la
categoría de la Primera Regio-
nal acaba la Oiga però el Port
de Sóller no jugo degut a que
a principi de temporada el
Marratxí es retiró de la com-
petició; per tant, l'equip del
Port ja pot penjar les botes
per enguany, ja donarem en
el seu moment, compte del
sopar de despedida de tem-
porada i de la próxima pre-
temporada.

o
C.F. SOLLER

1
STA. EULALIA

Tomaren
volar els

dos punts
de Ca'n

iol
Bielet	

$ ens havien
enorquins

Ferreries s'havien
.4endut eis punts, el
passat diumenge
capvespe els Eivissencs
del Sonso Eulòtia no
volgueren ser menys i
ho aconseguiren.

Juan/o, Sergi,
Ferrer, Brugos, Tovar, Martín,
Marín (Aguiló minut 73), Cla-
dera, Tolo, Carmelo i Edu.

Santa Eulàlia: Ortiz,
Recio, Pizarro, José Antonio,
Páez, Gómez, Muriczna, José,
Soriano (Fofo minut 93), Este-
ban Manetigava"mirkst90).

El

alineació amb alguns canvis,
Vázquez fou canviat per Sergi
i el gran capitel, Miguel Nadal,
quede, a la banqueta de
reserva per molèsties, sent
ocupat el seu lloc per Ferrer
donant entrada a Edu des del
principi del partit.

El Sóller va fer el partit al
que ens té acostumats en els
darrers:rnesos rrbun t'Inés o

donanten atac i els equips con-
traris tenint una gran rentabili-
tat a les seves	 es d'atac,

guanyan t els9a
Diumenge capvespre

 Panits.

dsaell etonts dfeorléenn tu, naimacdars al 74-
del carop,,

	mig

..11.	 t tes defen-
ses a les

"uva	 .

S'arriba al descans amb
empat a zero que no era just
perquè Tolo en els minuts 9,
40 i 41 va tenir tres dares
oportunitats per marcar i en

a rematar a gol dos minuts
després en Manel fa una gran
galopada el seu centre és
rematat per Soriano a la
xerxa, quan es trobava tot sol,
marcant el primer i únic gol
del partit sent el primer tir a
porteria dels jugadors visi-
tants, més rentabilitat no en
podien tenir .
Desprès d'encaixar el

más.
Després ncaixar el gol,

Aguiló va substituir a Marín i
els jugadors locals amb el mar-
cador en contra, acosaren un
poc més al portervisitont, sen se

seauir marcar. Carmelo en
ué dues

oponunnars
ter martín	 s'havia

por-
;

a l'atac no va poder rema-
tarde cap una pilota pen-
jada perCladera, en molt bona
posició. Acabant el partit i la
temporada a Can Malo l .

t s'	 uesfet

OCO

yõrs se .re e	 on
Heredia ¡Córdoba que mostró groga a dos jugadors locals,
targetes grogues als jugadors sent molt protestat pel públic.

ois. Tovar frninut 26,1, Cia-,

CENTRE ALA D'OR
Comunica al públic que l'otorrinolaringoleg D. Jacinto Martinez
que abans visitaba a la Creu Roja, desde fa tres setmanes passa
consulta al nostre Centre.

Per demanar hora telf. 63 30 91

Millor golejador 

Trofeu Pizzeria
Randemar -
Veu de Sóller

El trofeu al màxim gole--
jador de la temporada donat
per la Pizzeria Randemar -
Veu de Sóller ha quedat de
la següent manera:

Guanyador: Galindo,
11 gols.
Seguit de:
Barrero, 10 gols.
Fes tus, 6 gols.
A. Manrique, 3 gols.
Rivera, 3 gols.
Cabot, 3 gols.
Jiménez, 2 gols.
A. García, 2 gols.
Raja, 2 gols.
Coca, 2 gols.
Guerrero, 1 gol.
Jorquera, 1 gol.
Sacarés, 1 gol.

Tercera divisió
	

Primera regional
.1. G. -E. P. F. C.. Ptos. 1. G. E. P. F. C.. Ptos.

CP Manacor -
2. sg, EJaha
3 -Mallorca Atco. 	

37
37
37

25
2 1

22

6
9
6

6
7
9

9'
57
89

38
32
38

56
51
50'4

'8
1 5

1 Margarttense
2. Soledad 	

31
31

18
18

10
9

3
4

63
71

28
32

46 •+	 1 6

45 + 15

4 Playas Calviá 37 23 4 10 67 39 50 -	 '4 3 Artá 	 31 17 7 778 38 41	 4- 	9
5 UD Pobiense 37 '8 6 13 50 39 42 6 4. Petra 	 30 13 11 6 56 30 37 + 5
6 Al Baieares 37 '5 '2 10 57 44 42 4- 	6 5. Sta. Eugenia 	 31 16 5 10 64 51 37 + 5
7 CD Alayor
8 CD Ferriolense
9	 CF Soner .....

37
36
37

5
'4
'5

1
1 1

8

11
11
14

59
34
56

50
36
47

41
39
38

4	 3
4_	 3

6. Ses Salines 	

7 Port Sóller 	
31
31

14
14

7
5

10
12

53
47

55
38

35 + 5
33 +	 1

'0 CD Ferrerias 37 '4 '0 13 44 43 38 8. Collerense 	 29 12 7 10 37 49 31	 +	 1

1'	 CD Gala Milior 37 *4 9 14 50 56 37 9. Independiente 	 30 11 9 10 56 45 31	 +	 1
12 11D Arenal	 . 37 '3 6 18 42 49 32 6 10 Rotlet Mol 31 7 15 9 45 49 29 - 1
'3 CD Constancia 	 37 '2 8 17 49 53 32 - 6 11. SArracó 	 31 9 10 12 43 49 28 - 4
14. CD Cardessar 	
15 At Ciudadela 	
1 6 CD Esporlas 	

36
37
37

8
I	 •
''

1 5
9
9

1 3
'7
1 7

36
46
44

44
61
60

31
3'
3 1

- 5
- 5

7

12. Ferriolense 	
13. Barracar 	

30
30

6
8

13
9

11
13

31
48

40
65

25 - 5
25	 5

17 SD Pormany 	 37 8 " 18 32 65 27 - 9 14. Escolar 	 31 8 7 16 35 56 23	 7
'8	 Porto-Cristo	 . . 37 11 4 22 38 63 26- '0 15 Cide   31 6 11 1 4 40 62 23	 7
'9 CD Losetense 37 7 '0 20 44 69 24 - '2 16 Montaura 	 30 7 5 18 44 68 1 9 	11
20 CD Son Roca 37 6 8 23 30 89 20 - '8 '7 Alquería 	 31 3 6 22 31 87 12 - 18
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Futbol Tercera Divisió Futbol Primera Regional   

RESULTATS

CF Soller - Sta. Eulalio 	 0-1 CD Esporlas - SD Pormany 	 6-1
CD Ferrer í as- UD Poblense 	 0-0 Arta - Escolar 	 1-1
CD Alayor - CD Llosetense 	 4-4 Independiente - Collerense 	
CD Son Roca - Porto-Cristo 	 4-0 Petra - Soledad 	 2-0
CD Constancia - CD Cardessar. 1-0 Sta. Eugenia - Cide 	 2-2
CD Cala Millor - Playas Calvià . 1-2 Montaura - Rotlet Mol. 	 1-1
CD Ferriolense - Mallorca Atco. 1-0 Ferriolense - Alquería 	 1-0
CD Manacor - At. Baleares 	 2-1 S'Arracó	 Ses Salines 	 2-1
UD Arenal - At. Ciudadela 	 3-1 Barracar - Port Sóller 	 - S.



Els al.lots d'en David i Miguel golejaren als segons classificats.

C 111111ILL
¿TE

HISTORIA DI LA
POP ilk ROCK R	 I IR

DI RST
DOS LOS 	OI 	EL DIA DEL MUNDO.

POR	 DO MERINO.
Y PU Ø

! 
asaucHalTODA ESTA MUSICAL EN EL PROGRAMA

"ZONA urievutsmletiumi
LOS MIE CO S A PARTIR DE LAS 20 N. INI -S O.M. 909

Timoner i Jordi que varen fer
un i dos gols respectivament.

21 de maig del 1993 / Veu de Sóller
	 Veu esportiva
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dent, poc a poc els al.lots d'en
Ventura es compongueren i no
tan sols remontaren el partitsinó
que golejaren a l'equip visitant
amb deu dianes.

A la primera part el mar-
cador era ja d'un 4-1 on es
preveien més gols a la segona
part si es mantenia el
mateix sistema de joc i així
va ser.

A la segona part es feren
sis gols més, on els màxims rea-

taula classificatória no
podien ser millors si es
segueix mantenint el bon

Sollerense 5 -
Pba de na Tesa 1

Alineació: Fontonet, Mas,
Ripoll, Ventura, Quico, Tomeu,
Pedro, Xisco, Héctor, Joan,
Javier (Guillem, Toni Arbona,
Ravi, Bruno i Fabián).

Gols: 1-0 Venturo rematant
un córner.

2-0 Xisco Ensef.,at culmi-
nant una bonica jugada al pri-
mer toc de la mitja.

3-0 Héctor de cap, després
d'una jugada de contratac.

4-0 Novament Néctar que
per carnes es desfà del mar-
cador i aconsegueix batre al
porter.

5-0 Xisco Enseñat en juga-
da personal amb un fort xut.

Comentari:

Els sollerics demostraren el
seu potencial sobretot a la pri-
mera part, fent cinc gols, però
a la segona les coses no sor-
tien com havien de sortir
i el marcador ja no es va
moure més, sols amb el gol visi-
tant.

El Pla de na Tesa, classifi-
cat en segona posició, es va
veure superat en tot moment
per un Sollerense que no deixà
de lluitar cap pilota, d'aquí el
resultat tan abultat amb que
s'arriba al descans.

Quedant tres partits per
acabar la Lliga les especta-
tives per poder quedar en
els llocs capdavanters de la

Sóller 10 -
Rotlet Molinar 1

Alineació: Miguel, Isma-
el, Enseñat, Alex, Nofre, Jordi,
Bota, Sergi Pastor, Timoner,
Ramiro i Marcos (Esteva, Ser-
gio Campos, Martí, Arbona).

Gols: 3Jordi ¡Marcos, 2 Rami-
ro, 1 Timoner i Sergi Pastor.
Comentari:

Tot i que començaren per-

joc d'aquest darrer partit.
Dernd dissabte Rel. Calvo-

Sollerense.

litzadors foren Jordi i Marcos
amb tres gols cadasqun.

Com als infantils Solleren-
se també els hi queden tres par-
tits per acabar. Tot i que
començaren amb resultats gens
favorables poc a poc s'han anat
component i és ara quan reco-
neixen els seus fruits i poden
estar situats a una zona inter-
mitja molt més còmode.

Demó dissabte Soledad-
Sóller.

Tercera Divisió

La propera
¡ornada:
POBLENSE - SOLLER
(Santandreu Munar)
Llosetense - Ferreries
Porto Cristo - Alaior
Cardessar - Son Roca
Platges - Constància
Mallorca At. - Cala Millar
At. Baleares - Ferriolense
At.Ciutadella - Manacor
Portmany - Arenal
Sta.Eulália - Esporles

Golejadors
de Tercera:
23 gols: Femenías (Mana-
cor)
19 gols: Julian Marcos
(Sta.Eulália)
18 gols: Tudurí (Manacor)
17 gols: CHRISTIAN
(SOLLER)
16 gols: Fabián (Mallorca
At.)
15 gols: Nofre (Manacor)
10 gols: ALFONS (SOLLER)
6 gols: FERRER i AGUILO
(SOLLER)
4 gols: CLADERA i TOLO
(SOLLER)
2 gols: MARTIN, VAZQUEZ
i TOVAR (SOLLER)
1 gol: EDU, RODRIGUEZ,
i CARMELO (SOLLER).

Futbol Cinc en Pista 

Avui
s'inauguren els
nous vestidors
del Victòria i
comença el
tomeig

Redacció

A partir de les 19 h.
d'avui divendres es reobrin,
després de quasi un any de
remodelacions, les pistes
del Centre Parroquial Victò-
ria amb un senzill acte de
bendició i inauguració per
després procedir a l'inici del
III Torneig de Futbol
Cinc en Pista organitzat
per la Coordinadora de
Joves Cristians (CJC).

Un equip de voluntaris
de la CJC ha treballat incan-
sablement tots els dissabtes
per remodelar els vestidors,
les dutxes i les graderies del
Victòria i donar més quali-
tat alstornejosáues'hi cele-
bren. També s ha renovat
la instal.lació elétrica i ara
es disposa de llum artificial
per jugar els vespres.
Setze equips

Un total de setze equips
s'han inscrit per participar
enguany al III Torneig Cinc
en Pista del C.P. Victòria,
que han estat dividits en dos
grups. Els encontres prevists
per aquest cap de setma-
na són els següents:
Avui divendres:
19'30 h. Rock & Gol -
Autos Lladó
20'30 Almogàvers - Con-
firmació Port
21'30 Dragons - Hostal es
Port
22'30 Esportiu - Puig
Major
Dissabte
17 h. Can Mas Téntol -
Kaiserlautern
18 Caft. París - L'Horta
19 Can Antuna - Rayo
L'Horta
20 Margers - Prosperitat, 2

Sopar final de
temporada

Bielet

El dissabte, dia 5 de
juny, el C.F. Sóller celebrará
el tradicional Sopar de
Final de Temporada,
que en aquesta ocasió té
un carácter molt especial,
al fer-se en homenatje a un
excel.lent ex-jugador i millor
persona Alfons Ramón,
que després d'una dilata-
da i exitosa vida esportiva
s'ha vist en l'obligació de
deixar la competició.

El sopar tindrà lloc al
Restaurant Altamar, sent el
seu preu 3.500 ptes.

Futbol Base

Infantils segona regional

lnfantils tercera regional



Dissabte comença el
Curset de Ciclisme
de Muntanya

Joan

Dissabte, a les quatre del
capvespre, s'inicia, amb sor-
tida davant l'Ajuntament, el Pri-
mer Curset de Ciclisme de Mun-
tanya, organitzat pel Comité
Comarcal d'Esport Escolar,
que tindrá una durada de qua-
tre caps de setmana.

Després de repassades totes
les bicicletes i adaptades a
l'alçada de cada alumne, tots
ells -amb els corresponents
cascs reglamentáris- partiren
cap al Port de Sóller, deguda-
ment controlats pels seus moni-
tors Jaume Frontera, Gui-
Ilem Coll, Josep-M9 Got,
Pere Borràs ¡Joan Oliver.

D'aquí pujaren cap a Sa
Talaia i Torre Picada, a on

foren donades les correspo-
nents lliçons teòriques i próc-
tiques de descens, tornant
posteriorment cap a la Plaça
de la Constitució.

Totsels inscrits foren obse-
quiats amb una camiseta.

La vinent cita és demà, a
les quatre del capvespre,
davant l'Ajuntament. Les pràc-
tiques es faran a les Tres Creus.

FUTBOL CINC EN PISTA
El vinentdissabte, dia vint-

i-nou, a les quatre del cap-
vespre, es disputaran en el
Camp de Futbol Infant Lois,
del Port de Sóller, les finals
insulars de futbito, a les que
hi participaran els 16 primers
classificats dins la categoria
benjamí.

"DEFENSORA SOLLERENSE"
Societat Recreativa i Cultural

Reial, 13
07100-SOLLER (Mallorca)

Es convoca a tots els socis a l'Assemblea General Ordinária, que
es fará, en el local social, el vinent diumenge dia 30 de Maig, a
les 11 hores, en primera convocatòria, i a les 11'30 en segona,
d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si cal, de l'acta de la sessió anterior.
2.- Extracte de comptes de l'Entitat.
3.- Resum activitats 1992/93.
4.- Reformes Societat.
5.- Activitats a desenvolupar.
6.- Nomenament de la Junta Directiva per l'exercici de 1993/94.
7.- Precs i preguntes.

Sóller, a 12 de Maig de 1993.

V Jornades de l'Esport Base
Joan

El passat dijous, dia 13,
foren presentades en el Con-
sell Insular de Mallorca, amb
l'assistència de "Veu de
Sóller", les V Jornades de
l'Esport Base, que es desen-
voluparan els vinents dies 28
¡29 de maig, en el saló d'actes
del BBV de Sant Antoniet
(Correr Sant Miguel de Ciu-
tat).

Seguint el cicle anual de
setminaris esportius -segons
paraules textuals del Dr.
Cabanes - aquesta cinquena
edició es dedicará a les "Urgèn-
cies Mèdiques en l'Esport",
degut a la nombrosa deman-
da dels esportistes, entrena-
dors, cuidadors, directors tèc-
nics i persones relacionades
amb l'educació física.

Segons ens informó poste-
riorment el Dr. Mari hi par-
ticiparan els metges més pres-
tigiosos de les distintes espe-
cialitats:

Dr. Luis de Haro (metge Oto-
rino-laringóleg del Hospital de
Badalona).

Dr. J.M. Bordas (metge
especialista Aparell Digestiu.
Hospital Ntra. Sra. del Pilar
de Barcelona).

Dr. Tea Cabanes (Servei
Medicina Esportiva del Con-
sell Insular de Mallorca).

Dr. Luis Horta (Int. de Fisia-
tria Dos H.C.L. de Portugal).

Dr. Bartomeu Marí (Servei
Medicina Esportiva del Con-
sell Insular de Mallorca).

Srta. Margalida Massot
(Psicóloga del Gabinet de l'Ins-
titut Municipal d'Esports de Ciu-
tat).

Dr. Sebastiá Manresa
(Metge Traumatòleg Universi-
tat de les Illes Balears).

Dr. Miguel Moragues
(Metge Traumatòleg Hospital

del Vall Hebrón de Barcelo-
na).

Dr. Gabriel Moragues
(Metge Ginecòleg).

Dra. Ana Moyá (Metge
Resident del Servei de Medi-
cina Esportiva del Consell Insu-
lar de Mallorca).

Professor Dr. A. Navarro
Quilis (Cap del Servei de Trau-
matologia de l'Hospital Vall
Hebrón de Barcelona).

Dr. Andreu Rodo (Cap del
Servei de Traumatologia de
l'Hospital General de Mallorca).

Dr. Ignasi Ramírez (Metge
Especialista en Medicina Espor-
tiva).

Professor Dr. Domingo
Ruano Gil (Director de l'Esco-
la de Medicina de l'Esport
de la Universitat de Barce-
lona).

Dra. Isabel Sánchez (Metge

Resident del Servei de Medi-
cina Esportiva del Consell Insu-
lar de Mallorca).

Les jornades començaran
el divendres, dia 28 a les 15-
30' hores, sent les places limi-
tades, per rigorós ordre d'ins-
cripció.

El preu és de 2.000'- ptes.
podent fer-se les inscripcions
directament al Servei de Medi-
cina Esportiva del Consell Insu-
lar de Mallorca (Telèfon
75.91.01, els matins), o tra-
mitar-se a través del Club Ciclis-
ta local "Defensora Solleren-
se".

Bartomeu Mari, Andreu Riera i Teo Cabanes, organitzadors de les
Jornades d'Urgències Mèdiques en l'Esport (Foto Cati Cladera).

Medicina Esportiva
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Esport Escolar  Ciclisme   

Joan

Jasón Roig, el corredor
eivissenc que l'any 88 s'adju-
dicó brillantment el Campionat
de les Balears de Muntanya per
a Juvenils, a Sóller, és el nou
Campió de les Balears de
Fons en Carretera-93.

El ciclista, de Cicles Gomi-
la, conquerí el nou Títol, amb
el que tenia dipositades tantes
esperances el deianenc Fran-
cesc Horrach, el passat dis-
sabte, dia 15, després de com-
pletar l'anunciat recorregut de
154 qms. (Inca - Sa Pobla -Muro
- Ca'n Picafort - Port d'Alcúdia

Alcúdia - Inca Selva - Caima-
ri - Mancar Biniamar - Lloseta -
Tofla - Orient - Bunyola - Santa
Maria - Consell - Binissalem -
Lloseta - Tafia - Consell - Binis-
salem i Inca).

Participaren a la prova un
total de 45 corredors, entre ells
en Xesqui.

Des de els primers quilòme
tres hi hagué "canya", formant-
se un grup de quatre escapats
(Gay& Pujol, Miralles i Perelló),
que passat Orient foren neutra-
litzats per un primer pilot dins
el que es trobaven en Cirer,
n'Aynat i en Salas.

A la baixada a tomba ober-

ta capa Bunyola, n'Aynat deixá
als seus companys, als que s'afe-
giren en Roig i n'Amengual, aga-
fant de nou a Aynat.

Tots sis es presentaren junts
a l'arribada, disputant-se la
prova al sprint, entrant amb
aquest ordre:

1.-Jasón Roig, 3-47'39".
2.- Amengua', 3-47'39".
3.- Aynat,	 3-47'39".
4.- M.A. Cirer, 3-47'42".
5.-Jordi Salas, 3-47'46".
6.- B. Perelló, 3-49'59".
7.- Quiñones, 3-49'59".
8.- A. Gom i la, 3-51 '35".
9.- F. Horrach 3-51'35"

Campionat de les Balears de Fons en Carretera

L'eivissenc Jasón Roig, nou Campió



Julià Gonzalez s'adjudicà
el VIII Ccimpionat de les
Balears de Vol Ilure

Julió González s'adjudicó bri-
Ilantment el vuitè Títol de Cam-
pió de les Balears de Vol Lliure.

La competició resulta molt
renyida fins a les dues darre-
res mànegues en que es con-
firmó la superioritat d'en Julià,

damunt el seu màxim rival Rafel
Borras.

Hi participaren els sollerics
Joan Bisbal i Pep Capó,
sent aquesta la classificació
general final:
1.- Julià González, 3.582

punts.
2.- Rafel Borràs, 3.391.
3.- Jimmy Martorell, 3.002.
4.- Ignasi Borràs, 2.772.
5.- Joan Bisbal, 2.670.
6.- Pep Capó, 1.381.
7.- Lluís Amengual, 1.061.
8.- Biel Canyelles, 887.
9.- Joan Amenguo!, 621.
10.-Julià Alburquerque, 213.
11.-Jaume Gomila, 66.
12.- Jeroni Cabanellas, 44.
CAMPIONAT DE LES
BALEARS DE PRECISIO

Disputat en dues ¡ornades,
(dissabte 1 salt i diumenge dos
salts), només comptà amb la
participació del local Pep
Capó, que tingué problemes
amb la seva nova ala delta,
no aconseguint puntuar.

Aquesta fou la classificació
definitiva:
1.-Rafa Borràs, 1.500 punts.
2.- Deme, 1.000 punts.
3.- Julià 1, 750 punts.
4.- Jeroni Cabanellas, 500.
5.- Lluís Amenguo!, 500.
6.- Fondo, 250 punts.

Rafa Barreis, Campió de les Balears de Precisió	 Joan 

Joan Bisbal i Pep Capó deixaren bastant alt el pavelló solleric.

Se ven 15 m. d'aigua de
SA FONT DE S'OLLA

Telf. 63 13 09

OPOSITE AHORA
Y TRABAJE SEGURO

Preparación Oposiciones, Administración Justicia
Convocatoria 1.993	 Plazas en Sóller

Telf. 63 37 21

PETITS
ANUNCIS
BANUS antiguitats.

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

COMPRAM MOBLES
i qualsevol altra cosa rús-
tica o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats Anto-
ni de sa Coma (Jeroni Bis-
bal). Correr 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 0 633174.

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

ULTIMO PISO en Edi-
ficio Las Perlas. 110
metros cuadrados de
super-lujo con vistas pano-
rámicas a la bocana del
Puerto. Ven a verlo. Cami-
no del Faro. Inf. 63 28
51

SE ALQUILA local
comercial en C/ Jaume
Torrens, frente "Forn des
Port" (antes ferreteria Ber-
nat). Inf. 631596.

SE BUSCA PERSONAL
de ambos sexos de 18 a
25 años para trabajo
relacionado con sondad.
Informes Centre Ala d'Or.
Telf. 633091.

UNIVERSITARI dóna
classes de repòs de
matemàtiques, física i quí-
mica a estudiants de pri-
mer, segon i tercer de BUP.
Telf. 633216 o631398.

COMPRO ACCIO-
NES Ferrocarril Sóller.
Inf. Juan Enseñat, C/ Rec-
torio, 4. Telf. 63 03 98.

SE ALQUILAN dos des-
pachos en Avenida Jeró-
nimo Estades, 4, entre-
suelo. Interesados llamar
al Telf. 63 04 05. Horas
comerciales.

VENDO CASA zona
Biniaraix con terreno y jar-
dín. Precio asequible. Telf.
63 33 57.

VENDO CASA RUS-
TICA zona la Huerta.
Abundante agua y árbo-
les frutales, con acceso pri-
vado. Telf. 63 33 57.

FORNALUTX: VENDO
CASA rústica con cuatro
habitaciones, sala come-
dor y baño. Telf. 63 33
57.
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Per JOTA

J. Mariana 57 -
Arta 46

Probablement aquest hagi
estat el darrer partit dels cadets,
que realitzaren uns extraordinaris
primers vi nt minuts deixant el par-
tit sentenciat amb 15 punts
d'avantatge al descans, 31 a 16.

La segona part el Mariana
baixà el seu nivell de joc,
cosa que l'Artà aprofitá reduint
la diferència als 11 punts finals.
El Mariana va ser superior en tots
els moments del partit i mai va
veure perillar la seva victò-
ria. El pitjor dels cadets, els tirs
lliures, 11 anotats de 25 intents.

SENIOR MASC

J. Mariana 64 -
J. Capó 62 

Partitamb un resultat molt igua-

Vol Lliure

lat fins al final més per les erra-
des tant en defensa com en atac
de l'equip local que no pel bon
joc del Joan Capó. Aquestequip
va saber aprofitar-ho i sense
jugar un gran partit aconsegui-
ren aquest resultat que dificulta
molt la classificació pel grup A
dels sollerics: No es pot perdre
de més d'l punt de diferència.

CADET FEMENI

Collerense 26 -
J. Mariana 22

Mitja part de partit per
cada equip, la primera favo-
rable al Collerense que aca-

baria guanyant la confronta-
ció. Ja en el descans treia
deu punts al J. Mariano
(18 - 8). A la segona part les
coses canviaren i el Mariana
remontó però no el suficient
per guanyar el partit. El par-
cial de la segona part, 8 a
14.



Joan Simonet
partirá al Perú el
proper setembre

Joan Simonet fou ordenat a
Sóller ara fa tres anys.

G.M.

El prevere Joan Simonet,
rector solidari de les parròquies
de la Van, ha acceptat la peti-

ció del bisbe de Mallorca Teo-
dor Ubeda i cobrirà a partir
del mes de setembre una vacant
a la missió que la nostra
cesi té a la regió de Cascas,
al nord del Perú.

Fa ja alguns anys que l'Esglé-
sia de Mallorca decidí aportar
els seus esforços per dur enda-
vant dues parróquies a terra de
missió, concretament a Burun-
di i Perú i des d'aleshores hi
aporta els preveres i les quan-
titats econòmiques necessàries.

De fet la parròquia solleri-
ca ha tengut certa relació amb
aquests dos llocs perquè l'antic
rector Bartomeu (landó i
Joan Pons, que fins l'octubre
passat estava clestinat a Sóller,
també han tengut experiències
al tercer món.

S'apoderen de dos
milions i mig en joies

Redacció

El passat dimarts a l'hora-
baixa, la Policia Local de Sóller
rebé una trucada d'un veí del
carrer Virrei de Roca Full, denun-
ciant que li havien entrat dins
el seu domicili iIi havien sos-
tret dos milions i mig de pes-

setes en joies.
La Policia Local juntament

amb la Guardia Civil es des-
plaçaren al lloc realitzant una
inspecció ocular.

De moment s'està investigant
sobre el tema i a l'hora de redac-
tar aquest escrit es desconei-
xien els detalls del succés.

La Policia Local podria
tornar a l'Ajuntament
dins pocs dies

J.C.

Segons informacions dona-
des pel regidor responsable de
personal Miguel Nadal, l'equip
de Govern s'está estudiant la
possible tarando a l'Ajuntament
de les dependències de la Poli-
cia Local. El cos policial fou
traslladat a l'antic jutjat
a principis de legislatura quan
governaven el PSM, PSOE,
INDEPENDENTS I CDS.

Aquesta mesura fou presa,
segons l'ex-BatleJoan Arbona,
per desvincular a la Policia
Local de les tasques pròpies
de conserges i vincular-los més
directament als afers que són
propis de la Policia Local.

La decisió no fou ben vista
per tots els polítics i ara, segons
reitera Miguel Nadal, la poli-
cia tornará a l'Ajuntament ja
que és alió on passa enca-
ra la majar part del seu

temps, ¡a que continuen fent
serveis els caps de setmana i
cada dia de les 15'00 hores
fins a les 05'00 de l'endemà.

Segons Miguel Nadal
aquest canvi no va tenir sentit
ja que aquest Ajuntament no
és gros com per haver de tenir
les dependències que depenen
d'ell tan separades.

D'altre banda s'ha notat a
faltar una manca de personal
o de serveis d'un temps cap a
aquesta banda. Darrerament
no és extrany veure a qual-
que empleat de l'Ajun-
tament que roman al
cuarter de la Policia ajudant
als que estan de servei perquè
aquests han de sortir a qual-
que urgencia. Aquest fet sol
succeir quan dins qualque torn
sols són dos policies de ser-
vei; un que guarda la central
i l'altre que patrulla per l'exte-
rior.

CALLE BAUZA, N-9 9
TEL. 63 33 50

TELEFAX 63 32 12
07100 SOLLER

MALLORCA — ESPAÑA
TITULO A BAL 195

EXCURSION:

Visitando Valldemosa, Manacor, Pto. Cristo.
Almuerzo en el fabuloso complejo de
Punta Reina.
Buffet libre.
Por la tarde visitaremos las fabulosas
Calas de Mallorca.
Salida a las 8,30 h. Plaza América.
Precio 2.600 ptas.

Després de la celebració del sagrament de la confirmació, els 110 joves es fotografiaren a Patri del
temple de Sant Bartomeu, consagrat ara fa 500 anys.
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Església Església     

Dissabte passat dia 15 a les 19 h. a la Parró-
quia de Sant Bartomeu, coincidint amb els actes
de celebració dels 500 anys de dedicació del
temple a Sant Bartomeu, foren confirmats 110
joves del Port, de l'Horta i de Sóller pel bisbe de
Mallorca Teodor Ubeda.

La celebració fou acompanyada per molta gent.
Tots els joves assistiren amb els seus padrins i
catequistes. També hi eren presents gran part dels
preveres sollerics. L'església quedó plena i la cele-
bració dura aproximadament dues hores.

En el moment de l'Ofrena va ser presentat al
bisbe el llibre que encara está en procés d'ela-
boració de Josep González, un estudi sobre la

Els catecúmens

Durant dos anys seguits, tots els ¡oyes s'havien
preparat, anant a la catequesi setmanal amb grups
reduits i un catequista per grup.

A l'estiu, conjuntament o separadament, es
feren diferents excursions, trobades, campaments
i demés activitats.

Després de la celebració de dissabte es var
fer un sopar al restaurant Es Canyís amb
l'assistència dels confirmats, catequistes i pre-
veres, en la qual no hi faltó la bulla per animar
la vetllada.

Succe»

Policia Local

Va fer menció al Vé centenari de la Parròquia

El bisbe de Mallorca Teodor
Ubecle confirmà 110 joves

Aina 	 història i els elements artístics que hi ha a la parró-
quia.




