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Divendres 11 de juny del 1993

L'ex-batle Joan Arbona augmenta els vots que aconseguí fa dos anys

Indiiscutible victòria del PP als quatre municipis de la comarca
Les eleccions celebrades diumenge passat, com sap tothom, done, la
majoria relativa al PSOE tant al Congrés com a Senat, que revalida
així, per quarta vegada consecutiva, la direcció de l'estat espanyol.
Queda pendent de decidir la formació del futur govern, que podria

decantar-se cap a una opció monocolor en minoria, amb la
presència de persones independents, o cap a un pacte de coalició
amb un partit minoritari, que presumiblement seria el nacionalista

Convergència i Unió.

* Els nacionalistes del gran decepció d'aquestes
PSM obtingueren 20.000 eleccions.
vots, que equivalen a tri-
plicar els resultats de l'ante-
rior confrontació.

No obstant això, els
resultats a les Balears han
estat molt distints als gene-
rals de l'estat. Els conser-
vadors del Partit Popular
s'erigiren en els vencedors
de la ccnfrontació electo-
ral, amE uns resultats que
els adjudiquen en total
quatre diputats i quatre
senador;, mentre el PSOE
s'ha hagut de conformar
amb trei. diputats i un sol
senador amb un descens
dels vots molt inferior al que
s'esperava.

A considerable distán-

cia dels dos partits majo-
ritaris quedaren la resta dels
partits:

* Els comunistes d'I.U.,
amb poc més de 24.000
vots, experimenten un
important ascens, sobretot
a Ciutat.

* Els regionalistes
d'U.M. només obtingue-
ren 10.000 vots i foren la

* El CDS i Els Verds per-
den un considerable nom-
bre de vots i a tot l'estat
pràcticament desaparei-
xen del mapa polític.
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Comarca

A nivell comarcal, en
línies generals la tendén-
cia de vot es correspongué
amb la resta de les Illes,
amb una acusada derrota
d'Unió Mallorquina i un
destacable ascens del PSM.
A Sóller per primera vega-
da el vot d'esquerres supe-
ra al vot de dretes, i el can-
didat al Senat Joan Arbo-
na millora els resultats que
obtingué quan es presentó
com a batle.

(Vegeu resultats i análisis
a págines centráis)
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Dos sollerics
fan el Camí
de Santiago

a peu

El batle vol
construir un

segon
aparcament a

Fornalutx

MEC: "Les obres7
de l'Institut

estan aturades
per culpa de

l'Ajuntament"

InfraesiYuctures 

La canonada d'aigua del correr de la Victoria, un colador

L'aigua que ‹ ,
s perdia anava a parar al torrent, a la claveguera i a l'antiga tuberia de distribució de

gas ciutat, i inunda els vestidors del C.P. Victória.

El personal de le Briga-
da municipal d'Obres inició
aquesta setmana els treballs
de substitució de la cano-
nada que distribueix l'aigua
potable a domicili del carrer
de la Victòria 11 de Maig,
que estava feta un vertader
colador. Segons els res-
ponsables de la Brigada, en
dos dies detectaren fins a
una dotzena de ruptures
que ocasionaven pèrdues
d'aigua importants que se
filtraven fins al torrent Major.
Una inspecció posterior
demostró que molta part de
l'aigua procedent de les fui-
tes anava a parar a la xarxa
general del clavegueram.

Recuperable

Les obres consistiran en

el canvi de la canonada
de fibrociment actual, que
té més de 50 anys, per una
altra de goma capaç de
suportar 10 atmásferes de
pressió. El bocí a substituir
és el comprés entre el carrer
de Palou i el pont de la
Romaguera i el cost
d'aquesta canonada será
de 140.000 pessetes.

Es tracta d'una obra de
manteniment general de la
xarxa, ja que des d'aques-
ta conducció es subminis-
tra pressió a una part de
la barriada de l'Horta. La
tuberia será recuperable,
de manera que quan s'exe-
cuti el projecte general
d'aigua i de clavegueram
es tornará canviar per una
altra canonada de major
diàmetre.



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:
* Que les "nenas" d'avui no recordin que seran les velles de

demà.
* Que és fácil que puguin haver de menester a aquells que ja

no saluden: per creuar un carrer, per dur-los una senalla, etc.
* Que per tant, els convé saludar i ser simpàtiques.
* Que els joves quan troben poltra també s'enmulen pero, no

tant com les nines.
* El canvi d'idioma del meu contestador.
* Que a can Dulce començarà prest un curset d'educació. Ja

en queda ben poca pel món.
* Que molt contràriament del que molts pensen, el tracte de

"Don" no es té, es guanya.
* Que a can Conejo tenguin bon servei, qualitat i personal

adequat.
* Que l'altra dia un popular banquer de la nostra ciutat fes

unes bones grenades al carrer d'en Reial.
* Que grenava per devoció i no per obligació.
* Que l'Ajuntament hagi fet un bon retal i de pressupost. Per

les eleccions varen plànyer la vigilancia. Un únic Policia Local per
taula.

* Que els municipals fecin cara de desenats. No poderen ni
anar a dinar. Bon profit.

* Que les empleades d'en Tabalet estiguin ben contentes.
L'amo els ha posat un televisor per mirar Abigail en haver dinat.

* Que estic ben agraït a aquells que m'han cridat al contes-
tador per conèixer la nova veu pero, si volen, poden deixar-hi
algun missatge. Normalment contest.

* Que jo us estimi tant. I vosaltres. Amb locura, n'estic segur.

Diumenge que vé és la
festa del Corpus, del Cos del
Senyor present a l'Eucaris-
tia i és tumbé el dia de la
cloenda del Congrés Euca-
rístic Internacional de Sevi-
lla on hi será present el
Papa i hi estaran repre-
sentades totes les Esglésies
del món. La nostra de Mallor-
ca també.

Será un acte d'oferiment,
d'agraïment i d'oració a
Jesús per part de tota l'Esglé-
sia. Els qui no podeu parti-
cipar-hi directament, uniu-vos
des del vostre cor aquest dia

a tota l'Església universal pre-
sidida pel Papa a Sevilla.

Sempre que celebram
l'Eucaristia, el mateix Jesús
ens demana que mirem els
germans, que els estimem
i que els ajudem en totes les
seves necessitats; per això
mateix el dia del Corpus, és
a la vegada el dia deis ger-
mans necessitats i hem d'exa-
minar la nostra consciència
sobre una qüestió ben con-
creta:

qué faig jo pels meus
germans més pobres i
necessitats?. Es tracto de

respondre sincerament a
aquesta pregunta i de pren-
dre la decisió de fer molt més
del que habitualment feim per
ells. Seria com un insult al
senyor Jesús voler celebrar
la festa del seu Cos mentres
tancam els ulls davant les
necessitats d'altres germans
nostres i germans ole Jesús.

A la nostra Església de
Mallorca, la col.lecta del
dia del Corpus será pels més
necessitats. Estimem-los i aju-
dem-los de bon de veres.

Teodor Ubeda

Veu d'església 

El Congrés Eucarístic
Internacional i la Caritat

Veu de glosa 

Amb ses coses de menjar...
Xicu

M'agrada tant sa menjua
que aquest hivern n'he abusat.
Cinc quilos que jo he engreixat...
cinc quilos i tot es xuia..!!

A cas metge vaig anar
perquè em donás un consell...
Ma va dir: panxa i ventrei!
ja t'hauries d'aprimar II

Jo te donaré un remei
sense fer cap dieta,

ni prendre cap "pindoleta",
perdràs tot sol es ventrei. .

Te basta "armar" tres "querides"
que te costin molts de doblers,
que te donin molt "distress",

i, es greix que dus de demás
fondrà amb ses "encalentides" 	 III

No fenc res d'un seductor,
ho fenc tot que me "fa figa",
sols he trobat una "amiga"

amb ella cap solució...

Es rica, em dóna doblers,
a més me fa bons "tiberis".
m'estima sense misteris
i, he arribat que ja ni em pes
perquè encara he engreixat més...
Bon panxó i foro... miseris 	

Ja ho deia en Meu de son Ferrer

Fora riure amb ses coses de menjar...
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Enhorabona a tan meravellosa parella.

11 de 'un)/ del 1993 / Veu de Sóller
	 Dret a veu

	 3

Notes de societat Antologia 

Noces d'argent de Joan i Ramona

Bateig d'en Gabriel Porcel

El passat dissabte dia 29 de
maig, el mairimoni format per en
Joan Sastre Gelabert i na Ramo-
na Martínez Cabezuelo, cel.lebra-
ren les seve noces d'argent reu-
nits amb la família i amics.

El capvespre anaren a missa
al Convent i ja després, junta-
ment amb tos els convidats, sopa-
ren plegats a un restaurant de
Sóller.

La parella, amb dares mos-
tres d'al.legria, recordaren,
com si fos ahir, un dia tan impor-
tant com acluest.

Des d'ac uí els enviam la nos-
tra més corc ial enhorabona i fins
a les noces d'or que no falta
gaire. Molts d'anys!!!

Noces d'argent
d'Amador
Estarellas i
Antònia Dols

El passc t dimarts, la parella
formada per n'Amador Estare-
Ilas i n'Antonia Dols celebraren
les seves naces d'argent.

Ara fa vint-i-cinc anys que
aquesta pc rella, decidiren unir-
se en mal., imoni per viure una
vida en con junt ¡formar una

Fruit d'aquest aplec, n'han
estat els seus tres fills, en Miguel,
enJoan i n'Elena que, juntament
amb els seus pares, es reafir-
men dia a dia com un exemple
de família formosa i ben avin-
guda.

Vagi doncs per tots ells i molt
especialment pels seus pares la
nostra més cordial enho-
rabona.

Cástig electoral
"Qué t'han parescutels resultats electorals, Migue-

let?"

"Per a mi, a més del moderat triomf del PP, el
més destacable a nivell local és el fracàs electo-
ral d'Unió Mallorquina i dels Independents. Que
el partit en el que milita Isabel Alcover només tre-
gués 148 vots en tot Sóller és una vertadera
toda per a la batlessa"

"Sobretot si ho compares amb els excel.lents
resultats que ha obtingut al Senat l'ex-batle Joan
Arbona..."

"Jo crec que les dues coses van lligades. En
Joan "Deu", amb deu mesos de governar a Sóller
va demostrar esser una persona amb carisme, com-
petent i honesta. Els sollerics el tenien per un bon
baile i no han perdonat mai a No Bel Alcover que
el tregués de la batlia. A la primera oportunitat
que han tengut, Ii ho han demostrat ben clara-
ment"

"Hi estic d'acord. El dia que li féu la moció de
censura, la mateixa Isabel Alcover admeté que no
el treia perquè hagués estat un mal batle, sinó per-
qué ella havia obtingut més vots que el PSM i creia
que tenia més dret de ser batle que En Joan Arbo-
no"

"Aquesta argumentació és ben curiosa, perquè
el número de vots que han aconseguit al Congrés
el PSM i el PSOE és superior al que han obtingut
el PP, UM i els Independents. Seguint la seva argu-
mentació, ara Na Bel hauria de tornar la batlia a
n'En Joan "Deu"!!"

"Ja, ja. Estaria bé això! Però Na Bel no ho forà
mai, perqué la comandera se la menjal"

"Santa paraula! Peró ho está pagant ben car:
primer, les pressions dels Independents; després,
el menyspreu del president Cañellas; i ara, el cás-
tig electoral dels sollerics..."

"En política, els errors se paguen, Miquelet..."

Elisenda de Brusca

Aquest passat mes de maig va
ser batiat, a l'Església de Sant Bar-
tomeu, el querubí Gabriel Porcel
Reynés.

L'infantó povil, hermós com
una poncella, rebé, a la pila batis-
mal, el nom de Gabriel tal com
el seu padrí patern. Els seus
pares, Josep i Milagros, volgue-
ren que el fruit del seu matrimoni

fos batiat cristianament i ho vol-
gueren fer amb la companyia de
la seva família i els amics més prò-
xims.

Ara tots tres plegats, pares i
fill, es preparen per afrontar una
llarga vida que, de segur, els
vendrá plena de benaurances.

Enhorabona i que el vegeu créi-
xer amb salut i pau.     

isiou  
--A

Un ambient diferent
Gileria d'Art

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

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

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

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

„W:t'zer, - - _K70 - -

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

PIZZAS PARA LLEVAR          



Aires Sollerics

Tres taules rodones sobre cultura po pular

La tercera conferència es fati: a Can Dulce i versara d'indumentària mallorquina.

Prop d'un
centenar de
motos passaren
la ITV

J.0

Tal com s'havia informat, el passat
dilluns i dimarts, dies 28 i 29 de maig,
es traslladà a Sóller un equip de la I TV,
per

realitzar a totes aquelles motos de
la ciutat que els correspongués, la revi-
sió técnica que marca la llei.

Les revisions es passaren davant
el quarter de la Policia Local al
correr Prosperitat, improvisant una sala
d'inspecció.

Foren moltes les persones que acu-
diren amb tota la documentació en regla,
un centenar; per posar les seves
màquines a punt i en condicions de cir-
cular pels carrers i carreteres.

El Sergent de la Policia Local Miguel
Quetglas, ha qualificat aquesta inicia-
tiva de molt positiva ja que ha ajudat
als ciutadans de la vall a tenir els seus
vehicles en condicions òptimes de fun-
cionament i circulació.

Un dels responsables de la inspec-
ció va assegurar que Sóller ha estat el
poble on més èxit ha tengut aques-
ta iniciativa. Cal recordar que el fet de
que es deplacés un equip de la ITV a
Sóller, es deu a una moció presentada
pel PSOE a un plenari fa més de mig
any.

Pel moment s'està plantejant la pos-
sibilitat de que tornin venir l'any que
ve.

NOTA INFORMATIVA:
Totes aquelles persones que partici-

paren a la Cursa per la Pau organitza-
da per Veu de Sóller i tota una  sèrie
d'altres entitats i que no poderen reco-
llir el seu present, poden passar per:

Redacció Setmanari Veu de Sóller.
C/ Nostra Senyora de Bon Any, 1

tercer. Sóller.
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Joan Caries Simó

La Federació de Música i Ball
Mallorquí ha recolzat la iniciati-
va dels grups "Escola de Ball de
Bunyola", Secció de ball de "l'Esco-
la Municipal de Mallorquí" de
Manacor i "Aires Sollerics", per
celebrar tres taules rodones sobre
cultura popular dedicades a músi-
ca, ball i indumentària i que volen
ser una continuació de la tasca
començada a Muro el passat mes
de gener a les Primeres Jornades
de Cultura Popular a les Balears.

La primera d'aquestes taules
rodones ha estat celebrada a Bun-
yola el passat dissabte i sota el
tema de "Musicologia popu-
lar" ha reunit músics ben cone-
guts a les nostres contrades com
ara: Eugeni Canyelles, Jaume
Conti, Francesc Crespí, Biel Majo-

raí, el Pare Antoni Martorell iban
Pastor, essent el moderador
Mn.Joan Parets, rector de Sineu.

S'ha de destacar la presencia
de nombrós públic que va parti-
cipar de forma activa a un ric i
nodrit diàleg en el qual es varen
destacar aspectes importants refe-
rents a la pervivencia de la músi-
ca popular a la nostra societat,
tot fent un crit d'alerta front a la
invasió de les noves tendències
musicals que no solen ser més que
repeticions constants del mateix
esquema musical. També es va
abordar el tema de les innova-
cions tecnològiques dins la
música popular. El purisme, en
aquest aspecte va ser la tenden-
cia predominant tot i reconéixer
la tasca duta a terme pels grups
que creen coses noves a partir de
temes i recursos propis de la músi-

ca popular.
La propera taula rodona que

tractará el tema del ball es cele-
brará a Manacor el proper dia 5
de juny i comptarà amb la presen-
cia, entre d'altres, del solleric Gui-
llem Bernat, President de la Fede-
roció i Director d'Aires Sollerics.

Pel que fa a la indumentària
popular, la taula corresponent es
fiará a Sóller al centre cultural Can
Dulce, el proper dio 19 de juny
a les 19'00 hores. Els convi-
dats a aquesta taula són:

Margalida Nebot, immaculada
Puig, Rosa Vidal, Nicolau Dolç i
Joan Cari.ç cimó; moderará Josep
Canyelles.

Desitjam (.ue totes tres siguin
profitoses i sobre tot que ajudin a
recuperar la dignitat que mereix
la cultura que ens ha arribat dels
nostres avantpassats.

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS 

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 6:3 14 62 i 63 03 87   

SE ALQUILA
Local comercial con sótanos situado en
primera línea, ideal para negocio o despacho

Informes — Estanco Can Ximet

ANEM A ESCOLA
AMB BICI!

C.C.D.S.

Ferrocarril de Sóller
amb el

Billar Solleric

Veu de Sóller
FAX

634106 



Arte

La pintura
de Jaime
Colorado
Inaugura
la nueva
sala
Romaní

J. S .

Cuatro Avisos Ordinarios
t otros Números, una mues-
tra del trabajo deJaime Colo-
rado inaugurará esta noche
a las 20 horas una nueva
sala de exposiciones en
Sóller.

Se trata de la primera
exposición individual del
artista gallego que tiene su
taller en Valldemossa. Colo-
rado presentará su obra más
reciente para la que ofrece
diferentes lecturas en su tar-
jeta de invitación que ha ilus-
trado individualmente. Un
acertijo colorista que juega
mutando el orden ordinario
del lenguaje y lo subvierte:
tanto puede tratarse de Cua-
tro Avisos Ordinarios y Otros
Números com de Cuatro Avi-
sos Ordinarios y Otros Avi-
sados.

Su trabajo será ofrecido
en una nueva sala que se abre
al trabajo de jovenes artis-
tas en la ciudad.

La sala Roma ní está en la
calle Pastor, 17 abierto para
visitar la exposición de lunes
asábado entre las 19 y 22
horas y hasta el 5 de junio.        

Les obres de l'Institut, paralitzades   

El Ministeri d'Educació culpa
l'Ajuntament del retràs de les obres

G.M.	 Consells Escolars        

Hores després que els Consells Escolars i
Pares d'Alumnes dels Instituts de BUP i FP hagues-
sin denunciat als mitjans de comunicació el
retràs en les obres de construcció de quatre
naves aules (dos laboratoris i dues aules)
necessàries y a l'inici del proper curs, el
Director Provincial del MEC, Andreu Cres-
pí, va remetre un fax al centre assegurant que
"l'obra estará acabada per iniciar adequa-
dament les classes el proper curs".

Crespí assenyala que la contrata Fermar
S.L. d'Inca esta a punt de prosseguir l'obra i
d'acabar-la a l'estiu. Recordem que a princi-
pis d'any ja es varen excavar els fonaments.

Des del MEC el retràs en les obres s'atri-
bueix a l'Ajuntament de Sóller per diversos
motius. El primer és perquè era l'Ajuntament
i no el Ministeri qui havia de dur a terme l'amplia-
ció de l'Institut. En segon Hoc perquè Fermar
S.L. s'ha negat a executar el projecte inicial-
ment previst perquè, segons ells, la planta del
nou edifici no és prou resistent, motiu pel qual
s'ha hagut de canviar el projecte i afagir vuit
milions de pessetes més.

Els Consells Escolars i els Presidents de les Asso-
ciacions de Pares dels dos Instituts plantejaren
dies enrere la seva visió del problema a la prem-
sa. Segons ells si les obres no es reprenen imme-
diatament a l'hora de començar el curs 93/94
hi haurà problemes.

Segons ells el problema radica en la manca
de previssió: mai no se n'ha tenguda en la cons-
trucció del Centre Escolar. Per aquest motiu cada
any es va improvitzant i ampliant les instal.lacions.

Aquests problemes incideixen Ilavors en la qua-
litat de l'ensenyament. Per exemple no poden dis-
posar d'espais destinats a laboratoris o aules de
dibuix perquè els necessiten com a aules; els alum-
nes han d'estar en aules petites per manca d'espai
quan els correspondria una aula majar; els pro-
fessors han d'atendre els alumnes o els seus pares
enmig dels corredors per manca de despatxos;
no existeixen despatxos pels seminaris, etc.

Per això i davant les majors necessitats d'espai
que es tendran el proper any en aplicar la LOGSE
i unificar els dos instituts, els responsables deis
centres escolars han iniciat una campanya d'infor-
mació, donant a conèixer el problema, i de pro-
testa davant el MEC per l'actual situació. 

Declaren 71 afectats per la
ingestió de clembuterol

CENTRO "ALA D'OR"
CONSULTAS:

OTORRINOLARINGOLOGIA
Dr. JACINTO MARTINEZ (martes).

TRAUMATOLOGIA
Dr. JUAN LUIS LEON MARTINEZ
(Martes).

GINECOLOGIA
Dra. MARGARITA ROLO BALLESTER
(Miércoles).

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

PSIQUIATRIA
Dra. JOSEFA Ma SAN PEDRO RADO
(Viernes tarde).

PSICOLOGIA
Dra. CATALINA RIGO MAS (Viernes).

REHABILITACION
FISIOTERAPEUTA ALFONSO
NICOLAU REYES (Consorcio con Mutuas)

PRACTICANTE
JEANNEFIE VINK (Consorcio con Mutuas)

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

AJUNTAMENT DE SÓLLER

ANUNCI
EXPLOTACIO TEMPORAL DE

PARCEL•LES PLATGES DE SOLLER.

Es posa en coneixement de les persones
interes8ades que, fins dia 12 del present mes de juny

de 1993, estará obert el termini de presentació de
pliques per poder optar al concurs per a l'adjudicació
de l'ex )lotació de parcel•les de platges de Sóller, les

c uals es podran presentar en el negociat
d'Inforrnació de l'Ajuntament, de 0930 a 1330 hores.

Sóller, 09 de juny de 1993.
LA BATLESA,

Fdo.: Isabel Alcover Rotger
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Fornalutx

El baile
gestiona la
construcció
d'un segon
aparcament
púbIi

P. P.

Segor s ha publicat El
Dia, el Eatle de Forna-
lutx, Jordi Arbona, s'ha
entrevistot aquesta set-
mana amb el director
general d'Estructures
Agràries, Fernando
Garrido, per fer-li saber
la intenció del consisto-
ri de Forralutx de sol.lici-
tar la inclusió dins el pro-
grama 5b que financia
la Comunitat Económica
Europea d'un projecte de
creació d'aparcaments
públics.

Aquest projecte con-
templa la construcció
d'entre 80 i 100 places
d'aparcc ment de vehicles
i estaria situat a l'entra-
da del poble, a dues plan-
tes subterrànies sobre les
quals s'habilitaria un
espai ajwdinat.

El bctle ha formulat
aquesta proposta des-
prés d'c nalitzar l'incre-
ment que ha experi-
mentat en pocs anys el
parc móvil de Fornalutx,
que fa insuficient les
setanta places actual-
ment ex stents.

Educació

Redacció

Els funcionaris del Jutjat de
Pau de Sóller han pres decla-
ració durant les darreres set-
manes a 71 persones que el
febrer del 1992 es veren afec-
tades per la ingestió de carn de

vedella engreixada il.legalment
amb clembuterol.

Aquestes dades s'han
d'enviar ara al Jutjat d'Instruc-
ció número 4 de Granollers (Bar-
celona) per engrossar l'expedient
iniciat a la granja productora
de la carn.

Malgrat varen ser més d'un
centenar els afectats a Sóller pel
consum de carn de vedella adul-
terada tan sols 61 acudiren al
metge o denunciaren el fet. Els
deu casos que el Jutjat també
ha inclòs en el seu informe són
de familiars dels ja denunciats.



Poema
Para alguien muy especial

La vida es una lucha
alaque todostenemosque afrontar

lo bueno, lo malo
y lo que haya que pasar.

Tu luchas por tu vida
yo te quisiera ayudar

no puedo yo con mis manos
pero si con mi corazón

porque aunque sea muy pequeño
toda mi fuerza te doy.

No te canses de luchar, mi vida
que aquí aún quedo yo

esperando a que tu vuelvas
para estar juntos, los dos

TE QUIERO

Samuel Ferrer

Solemnitat del
Corpus

El pròxim diumenge, l'Esglé-
sia celebra la Diada del Cor-
pus ben unida com sempre a
la Caritat envers els germans
necessitats. El divendres i dis-
sabte, a les 17 hores, hi haurà
a la parròquia, exposició
del Santíssim. El diumenge,
igualment a les 17 hores i a
les 18 hores Vespres Solemnes.
A les sis i mitja començarà la
Concelebració i seguirá des-
prés la Processó.

A totes les celebracions es
farà la col.lecta per atendre les
necessitats dels més indigents.

Processó

La processó partirá per la
Plaça de la Constitució, Avin-
guda Jeroni Estades, Plaça del

Castellet, S'Arraval, Sant
Jaume, Moragues, Batach,
Lluna i altra volta Plaça de la
Constitució. Es prega que els
veïns expressin la seva parti-
cipació a la celebració ador-
nant amb cossiols i domassos
els carrers, portals i fatxades.

La Missa de l'Hospital del
diumenge s'avança al dissab-
te a les 18 hores; la missa de
sa Capelleta s'avança a les 17
hores.

Curset prematrimonial.

Les parelles inscrites per a
celebrar el sagrament del Matri-
moni són convocades a la pri-
mera reunió el proper dilluns
dia 14, a les nou i mitja del
vespre, a la Rectoria.

Succe»

RESTAURANT
CA 'N BLANCO

CUINA MALLORQUINA

C/. Cetre, 16- Telí. 63 37 31
Enfront S.Y.P.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.Miguel Perelló Pujadas

(En Miguel s'Inquero)

que falleció en Sóller,

el día 7 de Junio de 1993

ALA EDAD DE 61 AÑOS

Casa mortuoria: Cruce Carretera del Desvío

AUTOSERVICIO
PEÑA

La millor fruita

63 01 49

Mallorca • Tel. 63-04-47

Calle Luna,12 • Sóller
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Convocats els Premis
literaris Vall de Sóller 1993

Redacció

Dilluns, dia set de Juny
a les vuit de l'hora baixa,
el Grup Novetat va con-
vocar una roda de prem-
sa al Café Nou, amb la
finalitat de presentar dos
projectes:

Un projecte ja realitzat;
la publicació a la revista
ESCLAT de tots els poemes
guardonats en passades
edicions de/certamen Vall
d'Or / Vall de Sóller, del
qual ja en parlàrem la set-
mana passada.

I un projecte de futur:
la convocatòria deis Pre-

mis Vall de Sóller 1993.
El certamen d'enguany

a penes conté canvis res-
pecte de la convocatòria
de l'any passat. En efecte,
es convoquen tres premis
ben diferenciats: el de
poesía (Valld'Or, 50.000
pts. pel millor poema i
25.000 pts. pel finalista.
Guillem Colom, sols
autors locals, 25.000 pts.
al guanyador i 15.000 pts.
al finalista), el de narra-
ció curta (també 50.000
i 25.000 pts.) i el de glosa
(20.000 i 10.000 pts.).

Cada participant pot
enviar un màxim de tres

treballs inèdits per a cada
un dels premis convocats
a Llibreria Calabruix,
Carrer de sa Lluna, 5,
07100 Sóller.

El termini d'admissió
acaba el 31 de juliol.

El pressupost d'enguany
és de quatre-centes mil pes-
setes, que tenen el potro-
cini, entre d'altres, dels
ajuntaments de Sóller, Deià

Fornalutx, de "SA NOS-
TRA", de El Gas, S.A i de
"Ferrocarril de Soller, S.A."

Per a més informació
podeu telefonar al 63 09
02.

Animau-vos.

Avisos Eclesials

La setmana passa-
da damunt les nou del
vespre va tenir lloc un
important accident a
la C-711 que va al
Port de Sóller quan una
motocicleta de gran
cilindrada pujava en

direcció a Sóller i una
parella d'estrangers
creuava l'esmentada
carretera a l'altura del
Pont de la Plaga. La
motocicleta envestí
l'estrangera i Ii causó
diverses ferides al cap,
a les carnes i als
braços. També va

resultar amb un trau-
matisme al turmell dret.
Es personó al lloc dels
fets la Policia Local i
dues ambulàncies que
traslladaren als dos
ferits Centre de
Salut i posteriorment
a l'Hospital de Son
Dureta.

Accident al Pont de
la Platja

C.P.

COOPERATIVA AGRICOLA "SAN BARTOLOME"

Es convoca a tots els socis d'aquesta Cooperativa a l'Assemblea General
Ordinaria que tendrá lloc el pròxim dia 18 de juny a les 19 hores en primera
convocatòria i a les 19.30 hores en segona, als locals que posseeix aquesta
entitat a la carretera de Fornalutx número 8, amb el següent Ordre del dia:

1.- Lectura de l'acta de l'assemblea anterior.

2.- Presentació de l'informe econòmic de l'exercici 1992.

3.- Proposta d'ingrés a la Societat Agrícola de Transformació "Fruita Bona".
0.P.F.H.

4.- Renovació de càrrecs del Consell Rector.

5.- Nomenament de tres socis per certificar l'acta de l'assemblea.

6.- Precs i preguntes.

Sóller, 7 de juny del 1993.
El President,

Joan Vives Colom



La població encara no hi té accés

La batlessa
mostrà els plànols
a lloposició

G.M.

Dos mesos i mig després
de que l'equip tècnic i de
revissió del Pba General
d'Ordenació Urbana de
Sóller (PGOU) entregás a
l'Ajuntament la seva pro-
posta técnica, dissabte l'opo-
sició municipal va tenir accés
a la mateixa, gràcies a la
celebració d'una sessió de
la Comissió de segui-
ment de la revissió.

Eren presents a la reunió
la batlessa Isabel Alcover,
el regidor d'urbanisme
Andreu Oliver, el regidor
d'hisenda Francisco Rodrí-
guez, els tècnics redactors
de la proposta encapçalada
per l'arquitecte Rosa Barba,
i els regidors de l'oposició
Xim Alcover i Ramon
Socias (PSOE) i Joan
Arbona (PSM).

Al final de la comissió,
que duró quasi tres hores,
cap dels presents va voler
fer declaracions respecte als
continguts dels documents
que pogueren consultar,
donat que els membres de
la majoria governant els
havien demanat que guar-
dassin absolut secret pel
moment, fins que es posin a
exposició pública.

El socialista Alcover con-
tinuava criticant a l'actual
equip de govern perquè "no
entenc encara com han espe-
rat tan de temps per mostrar-
nos els plànols; al final, hem
viste/que esperàvem trobar".
lgualment, es queixava de
l'actitud de la batlessa "que
no ens deixa fer fotocòpia
dels documents més interes-
sants perquè podem estudiar-
los a casa".

A partir de dissabte tota
la documentació relativa a
la revisió del PGOU está a
disposició de tots els regidors,
inclosos els de l'oposició, a
la tercera planta de la
casa Consistorial.

Això sí, amb la máxima
discreció i amb la promesa
d'evitar filtracions a la pobla-
ció.

Una vegada els regidors
coneguin a fons el contingut
de la documentació relativa
al PGOU començarà un perí-
ode de propostes i de con-
sens del Pla que al final sera
aprovat per una sessió plenà-
ria i passarà a exposició
pública. Llavors faltará un nou
període d'al.legacions, una
nova aprovació del Consis-
tori i una ratificació final de
la Comissió Insular d'Urba-
nisme.

Ven v acostúmbrate
a lo bueno e

¿Diesel o Gasolina? Si lo que te importa es la seguridad, la suavidad, si te

gusta lo bueno, puedes elegir tu Reruuk 19 13~dy entre Guaina de 80 CV.

y Diesel de 65 CV. En k» dos encontrarás: dirección asurada (de lene en

Diesel y apdo.»! en Gasolina). asiento de seguridad pan albos, elevalursas eléctricos, cierre centralizado,

regulaiien del volante y del asiento, volante de tres brazos y, si quieres, aire acondicionado.

¿Que culpa tienes tú de que te guste lo bueno?

Renault 19 Beverly
Serie	 limitada

Gasolina y Diesel
1~1,7

Acércate a. 	

HERMANOS PALOU FRAU. S.L.
AGENCIA RENAULT

Talleres y exposición: C/. Isabel II, 68 - 07100 SOLLER (Mallorca)
Tel. y Fax: 63 07 01
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Exposicions

Daniel Codorniu exposarà a Sóller les seves obres

"La humitat, la Ilum, el vent,
són coses tan dificils de

plasmar damunt una tela..."

J.C.

El popular pintor Daniel
Codorniu exposarà, a partir
de demà, per segona vega-
da a la galeria Maran les seves
obres.

Codorniu, casatamb un fill,
neix a Palma l'any 1943.
Comença els estudis de pin-
tura a l'escola d'arts i ofi-
cis de Ciutat a l'edat de 13
anys per continuar-los després
a Barcelona a l'escola supe-
rior de Belles Arts. Ell resideix
a Barcelona, a Sant Cugat del
Vallés, tot l'hivern i passa els
estius aquí a Mallorca.

Es la tercera vegada que
exposa a Sóller, té tres estu-
dis de pintura: a Sant Cugat,
a Palma i a Santanyí. Ha expo-
sat per Espanya, Alemanya,
Franca, Anglaterra, Estats
Units, Italia, etc. A totes les
seves exposicions ha obtingut

un gran èxit, tan de crítiques
com de vendes.

Els seus principis com a pin-
tor són dedicar-se a l'abs-
tracció i a la pintura social.
La seva evolució personal el
condueix cap al neoimpres-
sionisme, estil que practica des
de fa ara 20 anys. Aquest estil
de pintura, és la incorpora-
ció del que ha passa, de les
distintes incorporacions pictò-
riques. Segons afirma el propi
artista, és més ric.

Segons Daniel Codorniu,
la pintura és la relació entre
el fondo i la forma; com ho
dius i qué vols dir. Refe-
rent a la pintura de paisatge,
assegura que no és senzilla
ja que s'han de plasmar
damunt una tela les teves sen-
sacions, la humitat, el vent,
la Ilum, etc.; i a voltes és força
difícil de transmetre aquest sen-
timent amb una pintura.



El vot es dispersa
més al Senat

Els resultats al Senat
mostren a Sóller una
tendencia molt més dis-
persa que al Congrés.
Las votacions al Senat
han servit a l'elector per
llevar-se del damunt el
remordiment de con-
ciencia per haver depo-
sitat un vot útil al Con-
gres a favor de les
dues grans opcions
majoritàries, fins i tot
en contra de les prò-
pies conviccions. Això
explica que els repre-
sentants dels partits
minoritaris, com a
norma general hagin
milloratels resultats dels
seus propis partits al
Congrés.

Així, per tant, els
representants del PP al
Senat, tot i guanyar,
han obtingut 2.021 i

1.934 vots respectiva-
ment, quantitat sensi-
blement inferior als
resultats del Congrés.
En el mateix cas es
traba el PSOE, que
aconseguí 1.775 vots
al Congrés i tan sols
1.618i 1.530 al Senat;
i tumbé ocorre el mateix
amb E.U. i el CDS.

El PSM, en canvi,
aglutinó al Senat un
número de vots molt
superior al Congrés: els
seus candidats obtin-
gueren 1.126 i 942
vots, respectivament,
front als que assoliren
al Congrés. Els Verds
i U.M., encara que en
menor mesura, també
rescabalen al Senat
part dels vots que no
pogueren obtenir al
Congrés de Diputats.

Les eleccions foren tranquil.les i avorrides. Només algunes
anècdotes alegraren una diada de temperatures agradables.

Anecdotari d'unes
eleccions

Redacció

Tot i que l'ambient va
estar bastant relaxat, podé-
rem conèixer tota una sèrie
d'incidències ocorregudes
al Ilarg de la passada jor-
nada d'eleccions generals
del 6 de juny:

** A la taula electoral
de la Plaça de la Constitu-
ció, un votant que anà a
votar va perdre un bitllet de
cinc mil pessetes. El Presi-
dent de la taula, Biel Mercé,
el guardà fins que el seu
propietari l'anás a recollir.
Sembla que es va tancar el
col.legi i el ric, perquè sols
deixen perdre aquestes
quantitats de diners els rics,
no havia anat a retirar el
bitllet.

** L'Ajuntament va fer
reducció de plantilla, per
no pagar hores, i va plán-
yer la seguretat dels
col.legis electorals que els
tocaya vigilar. Sols un Poli-
cía per taula peró això si,
un d'ells féia de xófer al
Secretari per amunt i per
avall. Tingueren un poquet
de vergonya i anaven amb
el cotxe particular del Poli-
cia. Qui pagel la benzina?.

* * Un bon al.lot que féia
enquestes d'intenció de vot
pel Canal Plus, anà a les
taules de l'Hospital. L'home
es va identificar i va dema-
nar a un home si li volia dir
a qui havia votat. Mare

meya!, hi va haver altar
fumat i missa de tres...
l'home enquestat li va dir
el que no está escrit, sols
va mancar pegar-li. Aquest
bon home no sap que a les
enquestes hl ha alió que
diuen:

"No sabe/no contesta".
Era tan fácil no fer el nume-
ref. A partir d'ara n'hi hau-
ran de: "No sabe/ no con-
testa". Ases/someres i desin-
formats.

** A una taula de l'Hos-
pital no es va deixar votar
a una senyora de 92 anys
ni a les Monges de Sa
Capelleta perquè anaven
amb la fotocòpia del D.N.I.
La brillant idea fou, diuen,
dels apoderats del PP. Els
del PSOE també digueren
la seva.

* * Les paperetes de
Senat arribaren aplegades
i justament duien a la cara
del davant la insígnia del
PP i una altra part del PSM.
Per l'altra banda duien
Unió Mallorquina. Els socia-
listes es queixaren a la
Junta Electoral Central i
aquests obligaren a des-
plegar-les. Així veien a tot-
hom.

** A Fornalutx sols hi
ha un regidor del PSOE,
N'Andreu Barceló. La casua-
litat de la vida va fer que
la seva dona, na Maria, fos
la Presidenta de l'única
taula electoral del poble.

A Deia, Escorca i
Fornalutx, el PP arrasà

Els bons resultats
del Congrés per al PP
de Sóller foren supe-
rats d'un bon tros als
tres municipis de la
comarca: Deia, Escor-
ca i Fornalutx.

A Deià, el PP amb
180 vots triplica els
resultats del PSOE. La
resta dels partits
seguiren la mateixa
tónica que a Sóller:
baixa el CDS, puja
el PSM i es manté
d'Esquerra Unida. A
destacar que el par-
tit en el que antiga-
ment militava el batle
Francesc Salas, Unió
Mallorquina, tan sols
aconseguí sis vots.

A Escorca, el
PSOE no existí; tan
sols obtingué 11 vots

contra els 101 del
Partit Popular. Com ja
és habitual en aquell
municipi, fins i tot el
PSM amb 14 vots i
UM amb 13 obtin-
gueren millors resul-
tats que el PSOE.

A Fornalutx, tant el
Partit Popular com el
PSOE augmentaren
el número de vots,
però l'avantatge fou
per al PP per 190 con-
tra 139. El CDS perdé
un terç dels vots però
es manté com a ter-
cera força política de
la localitat grócies al
seu únic regidor.
Esquerra Unida i el
PSM es mantenen
igual, amb un sensi-
ble avantatge a favor
del PSM al Senat.
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gué fa dos anys quan
es presentó per batle

sobretot, els 689
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	1993
	

1989

Partit
	

Vots
	

Vots

P. P.	 180
	

140

P.S.O.E.	 58	 43

P.S.M.	 14	 3

I.U.	 10	 11

C.D.S.	 6	 19

U.M.	 6

Resultats del Congrés
a Sóller

1993 1989

Partit Vots 0/0 Vots 0/0

P. P. 2.258 40 1.838 37

P.S.O.E. 1.905 34 1.777 36

P.S.M. 689 12 159 3

I.U. 200 3,5 120 2,5

C.D.S. 193 3,5 487 10

U.M. 148 2,5

Els Verds 88 1,5 194 4

R. Mateos 23 0,5 134 2,5

Resultats del Congrés
a Escorca

Partit

1993

Vots

1989

Vots

P_ P. 101 79

P.S.O.E. 11 16

P.S.M. 14 9

I.U. o 1

C.D.S. o 4

U.M. 13

1993
	

1989

Pc
	

Vots
	

Vots

P.P
	

190
	

139

P.S	 78	 66

P.S	 5	 3

I.0	 12	 10

c.	 13	 41

U.I	 5

Resultats al Senat
a Sóller

1993

Candidat Vots

J. Cariellas (P.P.) 2.021
J. Font (P.P.) 1.934
A. Garcías (PSOE.) 1.618
M. Riera (PSOE.) 1.530
J. Arbona (P.S.M.) 1.126
P. Sampol (P.S.M.) 942
J. Albertí (U.M.) 240
F. Trujillo (U.M.) 193
M. Artigues (C.D.S.) 166
M. Bonnín (I.U.) 150
M. Nadal (C.D.S.) 147
M.A. Cabeza (I.U.) 130
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La jornada electoral enregistrà un percentatge de votants del 76 %. La participació fou decissiva.

Els resultats finals de les eleccions generals celebrade , t l'estat el 6-J, en els que el PSOE obtingué majoria de vots i de diputats front

al seu principal opositor, el PP, tenen ben poc a veure els resultats obtinguts a la nostra ciutat, on el PP s'assegurà la primera placa
com a partit polític. Veu de Sóller ofereix a confin) el resultat provisional de les votacions i una anàlisi comparativa amb els

resultats de les eleccions generals de l'any 1989. C c tacar, si més no, l'alta participació dels ciutadans en aquestes votacions - un
76 % una de les més disputadesidecissives de l'Es1 democràtica, i també l'accentuada polarització del vot als voltants dels dos
partits majoritaris. En línies generals, els partits mino es veren desavaforits per aquesta polarització i per la tendencia al vot útil.

El PSM es consolida com a tercera fo política

Duríssima derrota electoral d'Unió M quina

Pel que fa al Congrés de
Diputats, a Sóller els resul-
tats mostren una claríssima
victòria del Partit Popular a
pràcticament tots els dis-
trictes, amb una prepotèn-
cia absoluta al port de Sóller
com ja és habitual. El PP
obtingué 2.258 vots, que
suposen el 40 % del total,
superant en 353 vots al seu
principal oponent, el PSOE.
Aquest percentatge repre-
senta un increment de tres
punts respecte als resultats
del 1989.

El PSOE només aconse-
guí 1.905 vots, amb un per-
centatge del 34 % sobre el
total que li representa una
pèrdua de tres punts respecte
al 89. Malgrat aquest des-
cens, els resultats són molt
superiors als que s'espera-
ven a Sóller per aquest par-
tit polític. Tot fa pensar que
el PSOE a darrera hora ha
aconseguit fer-se amb el vot
dels indecisos i dels porucs,
afavorit per la bona inter-

venció de Felipe González
al darrer debat de Tele-5.

El tercer en discòrdia, que
es consolida com a potent
tendencia política és el PSM,
que obtingué 689 vots; és
a dir, 530 vots més que l'any
1989. Aquesta xifra Ii repre-
senta un increment de nou
punts per damunt les darre-
res eleccions generals, fruit
de la feina constant dels seus
militants, de la gran cam-
panya electoral que han
realitzat i de l'augment gene-
ralitzat del vot nacionalis-
ta

Segueix a continuació
Esquerra Unida, amb 200
vots justs, vuitanta més que
l'any 1989, amb un incre-
ment d'un punt respecte a
les darreres eleccions gene-
rals. Es la mateixa tenden-
cia observada a la resta de
les Balears, que cal identi-
ficar amb un vot d'esque-
rres decebut de l'actuació
del PSOE.

La resta dels partits que
concorreren a les eleccions
obtingueren uns resultats

negatius respecte a l'ante-
rior confrontació: el CDS
perd sis punts i mig i es
queda amb només 193 vots
enfront als 487 de l'any
1989 i pràcticament desa-
pareix del mapa polític,
com a la resta de l'estat; Els
Verds també perden dos
punts, equivalents a 106
vots; i la candidatura de Ruiz
Mateas perd altres 111 vots,
que en aquesta ocasió es
canalitzaren cap al PP com
a vot útil. Els independen-
tistes d'Esquerra Republi-
cana de Catalunya acon-
seguiren 33 vots.

La derrota electoral més
aclaparadora l'obtingué
Unió Mallorquina i els Inde-
pendents que recentment
s'hi han incorporat: només
148 vots en tot Sóller acon-
seguí el partit de la batles-
sa, que representen tan sols
el 2,5 % dels vots totals. Uns
resultats adversos que hau-
ran d'analitzar en profun-
ditat i que situen el partit en
una difícil situació cara al
futur.
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Una vegada coneguts els resultats de les eleccions
generals del 6-J, Veu de Sóller ha sol.licitat l'opinió

dels responsables locals dels principals partis
polítics amb implantació a la nostra ciutat. Tots han

coincidit en destacar l'alt índex de civilitat dels

sollerics, que s'ha plasmat en un grau de
participació molt acostat al 76 %. Excepte Unió
Mallorquina, tots valoren positivament els resultats
obtinguts i esperen amb interés les  pròximes
eleccions locals del 1995.

Alt percentatge de participació a les eleccions: el 76 %

Ningú no ha perdut, tothom ha guanyat

Joan
Arbona
(PSM):
"Moralment
me consider
el batle"

Redacció

L'ex-batle Joa n Arbo-
na, portaveu del PSM,
es mostró molt satisfet
dels resultats obtinguts
pel seu partit "perquè
s'han multiplicat per
tres a tota la comuni-
tat, i per 4,5 a Sóller".
Arbona destacó el
fracàs electoral d'Unió
Mallorquina, "moltmés
significatiu si es té en
compte que és el par-
tit on milita la bailes-
sa .

Com a candidat al
Senat, Joan Arbona
"Deu" aprofità per
donar les gràcies a tots
els electors que li otor-
garen els més d'onze
mil vots que el conver-
teixen en el cinquè can-
didat més votat. "Més
de mil sollerics m'han
votat -afegí- i això sig-
nifica que valoren posi-
tivament la gestió del
meu equip de govern
durant els deu mesos
que vaig estar al front
de la bat/ja. La bat/es

-sa meme va treure i, en
canvi, només ha obtin-
gut 148 vots. Moral-
ment, me consider el
batle de Sóller".

Ramon Socias
(PSOE): "A
Sóller, els vots
d'esquema
guanyen als
de dreta"

El portaveu del PSOE
Ramon Sodas es mani-
festó satisfet per la victo-
ria estatal i destacó la
confiança del poble
espanyol en el seu par-
tit, en un moment econó-
micamentdifícil. També
posó de relleu la gran
polarització dels electors
als voltants del PP i del
PSOE i manifestó que
el vot general s'ha mani-
festatclaramentpel cen-
tre-esquerra.

Socias destacó la
debacle electoral del
partit de la batlessa i
apunte' que "per pri-
mera vegada a la histò-
ria, a Sóller el vot
d'esquerra guanya al vot
de dreta". Aquesta
tendència elfo esser opti-
mista pera les próximes
eleccions generals "per-
qué el PP sempre sol treu-
re pitjors resultats i això
vol dir que a la próxi-
ma legislatura hi podria
haver un govern PSM-
PSOE, sense els Inde-
pendents".

Ramon Socías vol-
gué felicitar públicament
aJoan Arbona pels bons
resultats obtinguts al
Senat.

Miguel Puigrós
(Els Verds): "Els
mitjans de
comunicació
han polaritzat
el vot"

En nom d'Els Verds,
Miguel Puigrós ha
manifestat que "han
arrasat els dos partits
amb més possibilitats
gràcies als mitjans de
comunicació. La veritat
és que no esperàvem
tanta diferència a favor
del PSOE, peló s'ha
demostrat que Felipe
González té una gran
facilitat per connectar
amb la gent".

Puigrós ha confessat
que pràcticament no
havien fet campanya i
que l'opció dels Verds
no havia arribat bé a
la gent.

Miguel Puigrós afegí
que esperava un aug-
ment més important del
vot nacionalista, "pero,
de fet, UM ha naufra-
gat i al PSM li ha anat
bé però no tant com
pareixia després de la
campanya que ha fet".

Finalment, destacó
el bon paper de Joan
Arbona al Senati el vol-
gué felicitar: "En Joan
ha demostrat que té
molt de ganxo i que a
les properes eleccions
locals pot tenir molta
incidéncia".

Isabel Alcover
(UM): "Els
electors no
han entès que
no anàvem
amb el PP"

La batlessa Isa-
bel Alcover digué:
"Aquí hi ha un tema
molt concret. Durant
tot el temps de la
campanya sols s'ha
discutit el bipartidis-
me PSOE-PP, tant a
nivell popular com a
nivell de premsa. A
Sóller jo esperava uns
resultats millors per
Unió Mallorquina. La
gent no ha entés que
no anàvem junts amb
el PP i no ha arribat
a comprendre com
és que estam en una
coalició i no anam
junts a les eleccions.
A les eleccions locals
compten les persones
i anirà millar.

Alcover creu que
les coses s'han d'aga-
far així com venen i
que els electors tenen
la paraula i "en
aquest cas, s'han
oblidat dels partits
minoritaris i s'han
centrat amb els dos
més grossos".

Bartomeu
Darder (PP):
"A quedat
dar a qui
vota el poble
balear"

El portaveu del PP,
Bartomeu Darder,
va destacar la bona
participació dels elec-
tors: "aquestes elec-
cions han suposat,
pel Partit Popular, els
resultats més alts de
la història, tanta nivell
nacional com a nivell
de Sóller i això obri
les possibilitats de
que el futur batle de
Sóller sigui del PP. Els
vots nacionalistes han
anat al PSM i això
está clan A nivell
autonòmic, aquests
resultats anuncien una
majoria absoluta pel
Govern de Cañellas
i això ens dóna corat-
ge per fer feina pel
poble de Sóller".

Darder afirmó que
a les properes elec-
cions intentaran
pegar fort "per
demostrar que el nos-
tre equip pot fer feina
de valent". Segons la
majoria aclaparado-
ra aconseguida, "ha
quedat clar a qui
dóna suport el poble
balear".

Miguel Nadal
(CDS): "Al
manco 193
persones creuen
en un projecte
de centre"

En nom del CDS,
Miquel Nadal
manifestó que "és just
alabar l'alta partici-
pació de la gent en
aquestes eleccions.
Crec que per part del
CDS ens podem
donar per satisfets
quan veiem que, al
manco, a Sóller hi
han 193 persones
que creuen en un pro-
jecte de centre. La
gent ha anat a votar
hi ha pensat, majo-
ritáriament i per culpa
dels mitjans de comu-
nicació, que sols exis-
tien dos partits, PSOE
i PP. Vull agrair molt
el fet de que la gent
votés al COS malgrat
les circumstàncies del
bipartidisme".

Miguel Nadal ha
volgut dir a tots els
conciutadans que,
mentre duri aquesta
legislatura, "conti-
nuaré com a regidor
del CDS. Quan acabi,
el més probable és
que me,n vagi a ca
nostra. Del meu
traspás a un altre par-
tit, de moment no".



Unió de Sóller defensora
el Títol de Campió
Estatal de Petanca

Buixó

A la localitat de Roses
(Girona), aquest cap de set-
mana es celebraran els Cam-
pionats Estatals de Petanca de
Primera Categoria. Balears
estará present amb quatre
tripletes les representants
dels clubs:

At. Andratx, Lidia, Santa
Marta i l'actual campiona esta-
tal, la del C.P. Unió de Sóller
(Nadal, Darder, Agustí).

Surten com a favorits la tri-
pleta del C.P. Unió de Sóller,
que poden molt bé revalidar
el títol. A ten ir en compte els
catalans que juguen a casa
seva i també els representants
d'Alacant i Madrid.

Campionat de Masters

Acaba el Campionat de

Máster, en el que es classi
ficaren el C.P. Sóller amb els
jugadors Andreu Mas, Pep
Porcel, Nicolau Jaume i
Toni Duque; i la tripleta
composta per Tomeu Julià
(Puente), Jaume Mezquida
(Brasília) i Pedro Ochoa (At.
Son Flor).

Queda una tripleta per
decidir, que sortirà de l'elec-
ció que fará la pròpia Fede-
ració. l'actuació que tinguin
els jugadors que participen
ens els Campionats estatals,
pot ser determinant a
l'hora de confeccionar la
llista de seleccionats.

Aquestes tres tripletes
prendran part als VIII Cam-
pionats Estatals de Selec-
cions de Primera categoría,
que es celebraran a S'Are-
nal els dies 2 i 3 del mes de
Juliol.Antoni Pinya imparable. Aquesta vegada disputara els 100 metres, 200 metres i relleus 4 X 100

Ruta Xacobea

José Pérez ¡Joan Estarellas sorten avui cap a
Roncesvalles

Dos sollerics faran el
Camí de Santiago a peu

El Camí de Santiago, mítica ruta on la religió,
l'esoterisme, la història, l'art i la cultura
s'entremesclen, ha estat sempre un dels

recorreguts més transitats i interessants al llarg
de tots els temps.

El fenomen peregrinatori a la tomba de
l'Apòstol Santiago sortí espontàniament del
poble, sense distincions socials ni fronteres.
Els peregrins han estat els que han traçat les

rutes d'aquest Camí que, ara que ens trobem en
ple Any Compostela, tan dins ha calat a molts

de sollerics.

Joan

José Pérez i Joan
Estarellas, són els primers
sollerics que s'han atrevit a
fer el recorregut a peu.

Segons manifestaven per-
sonalment a Veu de Sóller,
sortiran avui capvespre
(divendres), amb avió cap
a Barcelona, per seguir pos-

plana (47 qms.) amb dos
dies.

2.- Lean - Santiago (260
qms.) amb deu dies.

Dormiran en els albergs
que es troben al llarg del reco-
rregut, ten int prevista la seva
arribada a Santiago de Com-
postela el diumenge dia 27
de juny, tornant posteriorment
cap a la nostra Ciutat dia
28.

Els dos caminants solle-
rics han intensificat darre-
rament els seus entrenaments,
per trobar-se perfecta ment de
cara al repte, fent dues sor-
tides setmanals d'una tren-
tena de qms. cada una.

teriorment cap a Pamplona
i Roncesvalles, aquí on s'ini-
ciarà la seva desitjada aven-
tura que superará els 300
qms. fets a peu.

Els dos sollerics tenen pre-
vist fer uns 25 qms. diaris,
dividint el camí en dues eta-
pes:

1.- Roncesvalles - Pam-
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Atietisme Petanca         

Antoni Pinya als Campionats
d'Espanya i del Món

Joan

El solleric Antoni Pinya
está amb una moral que xapa
roques. Recuperat ja de la seva
darrera lesió (rotura de fibres

musculars del "gemelo" esque-
rre, el passat mes de  març) está
entrenant actualment a un nivell
ja bastant alt, baix de les
ordres del seu etern entrena-
dor Felix.

Dia 18 de juny participará
al Campionat d'Espanya deis
100 i 200 metres, i a la cursa
de relleus 4 x 100 amb en Rapa-
do (Palma), Jaume Cañellas
(Santa Maria) i Garcia (Inca),
que es disputará a Burgos.

El nostre conciutadà, com
de costum, surtcom a clar favo-
rita les dues proves individuals,
esperant-se que torni a la nos-
tra Vall amb els dos Títols
Nacionals dins la butxaca.

Igualment está preparant la
seva participació al Mundial
del Japó, que es disputará a
Miysaki els dies 9, 11 i 13
d'octubre.

Antoni sortirà de Ciutat d ia
2 d'Octubre, per intentar reva-
lidar el seu Títol Mundial dels
100 metres, ten int previst tor-
nar dia 18.

Emperò aquesta vegada
l'atleta més complet de tota
l'história de l'atletisme illenc
no es conforma en pujar una
vegada al més alt del podi, i
está preparant també la seva
participació a la cursa dels 200
metres, prova un poc més difí-
cil i no tant comoda per un
velocista pur com en Toni,
però que indubtablement

també pot estar al seu abast.
Ganes no ni manquen i esforç,
sacrifici i superació tampoc.

Possiblement participi també
al Campionat d'Espanya de
Seleccions Absolutes, dia 25

deJuliol, a la prova de llança-
ment de disc.

Hi ha rebut ofertes, que ha
tingut que rebutjar per no tenir
recolçamentdels Organismes
Oficials, per participar durant
aquests vinents mesos a pro-
ves internacionals que es dis-
putaran a Hungria, Alemania
i Suissa.

Control de pista
Dissabtepassat, el matí, es

disputà en el Poliesportiu Prin-
ceps d'Espanya, de Ciutat, un
control de Pista, en el que Toni
Pinya aconseguí el segon lloc
a la seva serie als 200 metres,
amb 23"9.

Campionats Insulars
Escolars

En el mateix lloc, i a la
mateixa hora, es disputaven
els Campionats Insulars Esco-
lars, en els que n'Héctor Cle-
don aconseguí Medalla de
Bronze als 60 metres alevins.

Salvador Pinya, fill del
mític Toni Pinya, aconseguí el
Campionat de les Balears ben-
jamí al Salt de Llargada, i el
Sub-Campionatals 60 metres.

Cristofol Castanyer
seleccionat pel
Campionat d'Espanya
Militar

El solleric Cristòfol Cas-
tanyer es classificà, degut a

aconseguir el passat dijous,
día 3, el segon lloc, als 5.000
metres, per participar al Cam-
pionat Militar d'Espanya, que
es disputará a Toledo, el vinent
dijous, dia 20.
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Juanjo rebent el Trofeu de la Regularitat Veu de Sóller, de mans del nostre Director Jaume Casasnovas.
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Bielet

Trofeu Regularitat:

Aprofitant el partit que
es disputó el passat dis-
subte capvespre , Veu
de Sóller va fer entrega
al ju9ador del Sóller
Juanio Esteva del TRO-
FEU DE LA REGULARITAT.
Aquest trofeu ha estat
guanyat pen Juanjo, seguit
a la classificació per:

Cladera, Tovar, Ferrer,
Martín i Nadal.

dez que es turnaren uns
trenta minuts cadasqú
d'àrbitre i de liniers; els
equips alinearen entre tots
dos, més de 40 jugadors
que volgueren rendir
l'homenatge.

Pel Sóller jugaren de
sortida Bernat, Brugos,
Nadal, Sergi, Tovar, Ferrer,
Marín, Edu, Martí, Car-
melo i Tolo, en el transcurs
del partit entraren Juan jo,
Aguiló, Rodríguez, Fonta-
net, Valcaneres, Pomar i
David.

Per part de l'equip de L'equip de les "floretes" es reuní per disputar el parta homenatge a Alfons.

Futbol Tercera Divisió

Un partit un sopar inoblidable

Alfons fa la Treta d'Honor davant l'aplaudiment de tots els assistents.

equips va ser molt esportiu,
veient-se jugades de qualitat.
Els jugadors de la selecció
s'avançaren al marcador
amb dos gols de Salva-
dor en els minuts 23 i 26.
Mentres el gol del Sóller fou
marcat pel cadet Valca-
neres.

L'oportunitat més clara
per empatar la tingué en Tolo
al qual un cop de cap li sortí
pel travesser.

S'arriba al final amb
aquest 1-2 que era el menys
important, ja que el que ver-
taderament importava era
rendir l'homenatge a aquest
jugador tan carismótic
"Alfons".

Sopar de
despedida de
temporada

Unes hores després del
partit ens reunírem quasi
200 persones al menjador
del Restaurant Altamar per
tal de sopar junts, quasi tota
la família que formam el C.F.
Sóller a més dels jugadors
que havien jugat el partit,
tot en homenatge a n'Alfons.

Entrega de regals

Als postres del sopar, la
Directiva del C.F. Sóller
imposó a Alfons la insígnia

Partit
d'homenatge:

Sóller 1 - Ses Floretes 2

El passat dissabte, dia
5, a les 18'00 hores, es dis-
putó el partit d'homenatge
a Alfons Ramon i Pomar.

Abans de començar la
confrontació, l'homenatjat
va fer la treta d'honor amb
l'ajuda de dues cros-
ses, i els nostres col.legues
de l'Esportiu li posaren la
insígia d'aquest suplement
esportiu.

Es feren canvis a
"gogo":

A les ordres dels órbi-
tres sollerics senyors Ripoll,
Mingorance i Fernán-

FLORETES, de sortida juga-
ren els sollerics: Ricardo a
la portería, Guillem Coll,
Andreu Pons, Pep M. Got,
Pere Palou a més d'Amer
(Ferriolense), Baltasar
(Poblense), Teo (Ferriolen-
se), Amengua! (Llosetense),
Navarrete (Porto Cristo) i
Salvador (Santa Eugènia).
Durant el partit, els entre-
nadors per un dia d'aquests
jugadors Pedro Páez i
Jaume Frontera orde-
naren un caramull de can-
vis, entrant en joc Moll (At.
Baleares), Pomar (Llose-
tense), Frau (Platges de Cal-
vid!), Aljama (Arenal), Félix,
Ferragut, Miralles, De la
Cruz, Andreu López, etc...

Es veren jugades de
molt de mèrit

El joc realitzat pels dos



lnfantils Segona Regional

Verge de Lluc 4
- Sollerense 8
Alineació:

Guillem, Mas, Ernest, Ven-
tura, Quico, Fabian, Pedro,
Xisco, Flector, Ravi, Javier
(Bruno, Ripoll, Toni Arbona,
Joan).

Gols:
2 gols Xisco Enseñat i Ravi;

I gol: Quico, Pedro, Flector i
Toni Arbona.

Comentad:
Que millor que acabar amb

una victòria després d'una

boníssima campanya realit-
zada pels al.lots de David i
Miguel.

El darrer partit disputat dis-
sabte passat reflexa un mar-
cador de dotze gols entre els
dos equips, és a dir una mit-
jana d'un gol cada set
minuts més o menys, resul-
tat d'un partit molt obert, on la
defensa d'equip fracasó, de
tot l'equip no sols marcadors,
lliure i central, sinó també
davanters i mitjos; pero, pel
contrari fabulós partit en atac.

El proper partit a disputar
será amb els pares, on els
càstigs poden tenir venjança.

Infantas Tercera Regional

Consell 3 -
Sóller 1
Alineació:

Miguel, Ismael, Enseñat,
Alex, Nofre, Jordi, Bota, Pas-
tor, Timoner, Ramiro, Campos
(Esteva, Martí i Arbona).

Gols:
Ramiro, autor de l'únic gol

del Sóller.

Comentad:
La derrota d'aquest darrer

partit de Lliga no exemplifica
la feina feta al Ilarg de la tem-

porada, on en Ventura, amb
al.lots infantils de primer any,
ha sabut ben dirigir i apro-
fitar al màxim els recur-
sos de cada un d'ells. La
situació final ha estat cómoda,
sense passar gens de pena per
motius de baixar, s'han man-
tingut durant quasi tota la tem-
porada per mitjana taula.

A més d'en Ventura, l'entre-
nador, destacarem a totun equip
de companys que en mig del
camp lluitaven per poder dei-
xar els colors al més alt possi-
ble sent això indicis que en un
futur pròxim estaran Iluitant
per les primeres places.

Joan

El passat dimarts, dia 1
de juny, començà en els locals
de "La Un ión"el Torneig de
Sa Botigueta a Tres Ban-
des, que compte amb un total
de vuit inscrits, ¡que será clas-
sificatori per a poder partici-
par a la Segona Lliga Bale-
ar, que començaró el darrer
trimestre d'aquest any.

Aquests són els resultats de
les partides disputades fins
ara:

larguera 2 - Marroig O
Palou 2 - Sampol O
Magraner O - Plomer 2
Marroig O - Plomer 2
Sampol 2 - Morell O
Jorquera 2 - Magraner O
Marroig O - Morell 2
Palou O - Pomar 2

Començà el Torneig de Sa Bofigueta

Carzados	 ‘11/

Vos ofereix el nou assortit d'estiu
en sabates d'home i dona
en les conegudes marques

PATRICIA i T'AMICUS

C/ Jaume Torrens n2 3

Per acabar, hi va
haver bailada pels que
volgueren fer-ho, en un
molt bo ambient, el
qual havia presidit
aquesta nit, que será
recordada.

Des d'aquí i una
vegada més, et desitjam
que et curis i una forta
abraçada, amic Alfons.

El nostre
redactor

lliurant la
placa de Veu

de Sóller.

Al final del sopar tots
brindaren per una
nava i brillant
temporada.
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d'or i brillants del
Club. Per part de l'Ajun-
tament, la senyora Batles-
sa i el regidor Toni Bur-
gos, que es sumaren al
sopar, Ii feren entrega
d'un cofre per posar
cigarretes, molt maco.
Els seus companys
l'obsequiaren amb un
rellotge i per part
d'aquest setmanari se li
entregó una placa.

Himne del Sóller

Després de que un
grapat de gent, President
del Club, Batlesa, entre-
nador, capitel i altres,
parlassin de la gran per-
sona i bon jugador que
és n'Alfons, l'orquestra
tocó un himne que se'ls
havia demanat que fecin
fa un parell de mesos,
la veritat és que agradó
i entusiasmó molt.

Alfons sabrá, a partir d'ara, a quina hora es traba. Els seus companys
Ii feren entrega d'aquest rellotge.

Futbol Base

Billar



J.V. Cerdà-C. Rosa (R-5 G
P. Diaz-M. Martinez (R-11 Turb

A. Roca-A. Alcalde (Lancia Intograle 4 X 4)
Albert Frau-J.L. Fernández (12-5 GT Turbo).

J. Gómezß.	 GT Turbo).
G51).

Turbo).
M. F	 A.	 .Turbo).

J. Martorell-L.C. Campo (R-11 huta)
B. Vallespir-A. Mart inez (Peugilai.-205 Rol. li)

B. Roig-M. Verger (R-5 GT Turbo).

J. Melis-J: Barceló (Peugeot 205 GT1).

Á. Grau-G. Grau (Peugeot 205 GTI).
L. Carbonell-G. Flores (R-5 GT Turba).
A. Castell-J. Dais (Ford Fiesta »E).
A. Martin-D. Picazo (R-5 GT Turbo).
S. Ramon-S. Remen (R-5 GT Turbo).
J. Alomar-A. Turrián (R-5 GT Turbo).
V. Sabater-P.A. Rosique (R-5 GT Turbo).
8. AlomarM.A. Llabrés (R-5 GT Turbo).
J. Martin-J.L. Servera (15 GT Turbo).

G.
A. F
S V

GS
F. Carrillo-O.	 ugeot 205 Rol. li).

J. Riera-M. Roig	 agen Golf GT1).

M. Riera-S. Gektsto (R-5 Alpine Turbo).
TJ. - M. Catete!! (R-5 TS).
B. Nicolau-A. Veny (Seat Ibiza CIX).
A.J. Camino-J.M. Ferretiaps (Seat Ibiza GLX).

B. Vicens-A. Jofre (Ford Fiesta 1.3).

C. Martinez-M.
N. Palau-J. Masip (Ford Fiesta 1.3).

M. Oliver-5. González	 TS).
M. Mascará-S. RevuálSeat Panda 45).
Ji. Montenegro-Malgálida Anta (Seat 127).

aterina Ti

P. Abrai

Turbo).
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* 4tUn any més el popular tennista solleric
Antoni Molino, Professor Titulat R.P.T. (Regis-
tre Professional de Tennis), impartirá el curset intensiu d'estiu,
des de dia 5 a dia 12 de julio'.

La jornada esportiva constará de 5 hores diàries (4 de ten-
nis i 1 de preparació física), d'acord amb aquest horari:

De 10'30 a 11 hores: Preparació Física.
De 11 a 13 hores: Tennis.
De 13 a 14 hores: Descans.
14 hores: Dinar.
De 16 a 18 hores: Tennis.
De 18 a 18'30 hores: Preparació Física.

Per inscripcions vos podeu dirigir al telèfon 63.31.72 (Anto-
ni Molino), o a Bestard Sports.

Curset intensiu d'estiu
Joan

Tennis
Sopar

final de
temporada

Demà, dissabte,
els jugadors i

directius del Port
de Sóller es

reuniran per fer el
sopar de final de
temporada. "Veu
de Sóller" hi será
present lliurant el
trofeu al màxim

goletjador.

El veterà Pere Magraner rebrà un emotiu homenatge el
vinent dissabte dia 26.

Homenatge a Pere Magraner
Joan

Organitzat per un grup de
billaristes sollerics el dissabte
dia 26 de ¡uny es rendirá un
sentit homenatge al popular
Pere Magraner, en el trans-
curs d'un dinar de companyo-
natge que es farà a Sa Sinia,
a les 13'30 hores.

Les inscripcions es poden fer
fins dia 23, a les vuit del ves-
pre, en el local del "Circulo

Sollerense", poden assistir-
hi tots els aficionats i simpatit-
zants interessats.

El preu del dinar és de
2.500 ptes., sent aquest el
menjar que es servirá:

Aperitiu
Arròs de peix
Porcella rostida
Darreries
Café, licor, Xampany,

aigua, pa i vi.

Nota informativa
Quan "Veu de Sóller" sortí al carrer s'hauran celebrat les

Assemblees Ordinaria i Extraordinaria del C.F. Sóller.
Donarem amplia informació a la vinent edició.

Al Port de Sóller, dia 20 

Tirada puntuable pel
Campionat de Mallorca

Joan

El vinent diumenge, dia 20,
el Camp de Futbol del Port de
Sóller será, un any més, l'esce-
nari de la prova anual de Tir de
Bassetja puntuable pel Cam-
pionat de Mallorca (segona de
la temporada), organitzada con-

juntament per l'Ajuntament de
Sóller i la Societat "Defen-
sora Sollerense".

A més de les tres clàssiques
tirades federades n'hi haurá
una pels locals sense llicència i
una pels escolars.

Les provescomençaran a les
deu i mitja del matí.

Els premis esperen als foners sollerics. Hi haurà una tirada
especial pels locals i una pels escolars.

ral, amb el R-5 GT Turbo, ex-
Toni Roca.

Per la seva banda Antoni
Forteza-Pau Abraham (Opel
Corsa GSI), si són regulars poden
estar molt bé per davant, degut
a que els "turbos" agafaran
malta temperatura per començar
la prova a les 4 del capvespre,
i a que ells s'han preparat molt
bé per aquest Criterium.

En quan a la tercera parella
Bartomeu Vicens i Antoni
Jofre (Ford Fiesta 1.3), indub-
tablement intentaran lluitar per
quedar dins les primeres posi-
cions del Grup Illes.

Joan

Aquest cap de setmana es
disputará dins les carreteres
illenques la dotzena edició del
Criterium TR Casino de
Mallorca, que com de costum,
comptarà amb participació solle-
rica.

La competició, primera del
Campionat de les Balears,
començarà demà, dissabte, a les
16 hores, per acabar, després
de disputar les dues seccions,
prop de les tres i mitja del matí
del diumenge.

A la primera secció es dis-

putaran les cronometrades de Sa
Coma, Capdellá-Galilea i Con
des Tords-Calvià.

Sorten com a clars favorits
en Pere Diaz "Potes" i en
Jaume Cerda.

I dins el Grup N en Julia
Gómez, ¡a que en Jaume
Martorell molt possiblement
no hi participará per haver des-
trossat el seu cotxe en els entre-
naments.

El solleric Albert Frau, amb
en Josep-L. Fernández de
copilot, si les coses li surten bé
es pot classificar perfectament
dins els primers llocs de la gene-
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Automobilisme

Hi participen tres equips sollerics

El XII Criterium TR,
aquest cap de setmana



Diumenge es disputó la primera prova

Primera Lliga de Vol
Lliure de les Balears

Joan

Diumenge passat
comença la disputa de la
Primera Lliga de Vol
Lliure de les Balears, que
durare] fins el mes de maig
del 94, disputant-se una
prova de distància el primer
diumenge de cada mes.

El guanyador absolut
participará al Campionat
d'Espanya.

La primera confrontació,
amb molt de vent, que impe-
dí que bastants de pilots no
sortissin, ja que les seves
ales no eren prou competi-

tives pel fort vent, es dis-
puta amb sortida del Puig
de Son Sant Martí (Alcúdia),
participant-hi el solleric Pep
Capó.

Aquesta fou la classifi-
cació:

1.-Jimmy Martorell, 8'85
qms., 1.000 punts.

2.- Rafa Borràs, 8'85
qms., 1.000 punts.

3.- Julià II, 7'75 qms.,
876 punts.

4.- Ignasi Borràs, 7'50
qms., 847 punts.

5. - Pep Capó, 2'6 qms.,
294 punts.

Carta oberta a
l'afició del C.F. Sóller

Vàrem assistir a s'home-
natge a n'Alfons, dissabte a
s' Altamar.

Noltros pensam que es
jugador s'ho mereixia. Nol-
tras sempre hem estat al seu
costat, inclús quan sa gent
el criticava per baixa forma,
etc...

Fins aquí tot molt bé, però
hi va haver coses que no mos
agradaren en aquest sopar.
Per exemple es discurs des
president, que en cap moment
va reconéixer sa tasca de sa
nostra Penya.

Noltros no animam per-
que ens ho reconeguin, ho
feim perquè estimam al Sóller
per damunt tot, i seguirem
animant cada diumenge,
pero, francament, pensam
que es President havia
d'haver tengut unes parau-
letes per noltros al menys.
Mos va ignorar una vegada
més.

El regal a Baltasar no el
trobam just, a damunt que
aquest jugador mos criticó a
s'afició i Club, ara fa un any,
a s'anterior sopar, fent el
Sóller com un club perdedor,
i en canvi ignoraren per com-
pleta l'ex-president i ex-vice,
Srs. Colom i Brugos, que
en quatre anys, aquests si que
feren molt pes Club i pes fut-
bol de Sóller.

Lo de sa rifa des quadre
va ser ridícul. Lo que s'havia
de fer, i malta gent pensava
com noltros, era regalar una
tira a tots els assistents a
l'entrada, i no fer aquest
"numeret"de pobres, que es

muntaren.
Finalment, volem demanar

disculpes a aficionats i segui-
dors que s'han pogut sentir
molestats per ses nostres trom-
petes i tambors, lo que nol-
tros voliem era que es jugo-
dors se sentissin animats,
cosa que es propis jugadors
mos han agrciit a tot moment.

Volem donar s'enhora-
bona a Miguel Bestard i
Toni Rullán, per sa gran
campanya que han fet, tan
sols espenyada per ses bai-
xes d'última hora. Dos tèc-
nics que tenen molt que dir
en es nostro Club en els anys
pròxims.

Volem anunciar també,
que la nostra iniciativa de que
el Sóller tengués himne propi,
ja és una realitat. Gràcies al
Grup Musical "Cocktail" i a
Toni Tomevet que ha fet sa
!letra, poguerem estrenar
s'himne del Sóller dissabte
passat, que esperam que
agraden a tothom.

Tenim moltes coses més
a dir, que han passat aques-
ta temporada, però com que
sabem que aquests directius
s'en van, no volem perjudi-
car es prestigi des Club i per
això no les direm.

Esperarem que sa nava
directiva pensi un poquet
més amb noltros, i que el
Sóller quedi en bones mans,
i se pugui superar ses darre-
res classificacions.

PENYA DEN CAMETA
Josep Vanrell Sino

D.N.I. 78.193.473-M

Finals Bàsquet Benjamins
Joan

Avui, divendres, es dis-
putaran a les pistes del Col.legi
Sagrats Cors (Es Convent) les
finals del Beisquet Escolar Ben-
¡ami Masculí, participant-hi els
següents equips:

GRUP A:

Palma B.
Sant Tomás (Inca).
Esport Escolar Sóller.
Selecció de Muro.

GRUP B:

Palma A.
La Salle (Inca).
Sant Salvador (Arte!).
Patronat d'Esports (Akú-

dia).

sent aquestes les confron-
tacions a disputar-se:

A les 16 hores:

Palma 8 - Sant Tomás

Sóller - Muro
Palma A - La Salle
Arte' - Alcúdia

A les 17 hores:

Muro - Palma B
Sóller - Sant Tomás
Alcúdia - Palma A
Arte] - La Salle

A les 18 hores:

Sóller - Palma
Sant Tomás - Muro
La Salle - Alcúdia
Artà - La Salle

A les 19 1 15 hores:

Quart del Grup A - 4 B
Tercer Grup A - 3 B

A les 19'45 hores:

Segon Grup A - 2 B
Primer Grup A - 1 B.

BANUS antiguitats. Res-
tauració, compra i venda
de mobles i d'objectes
antics. Carrer de la Rosa,
3. Telf. 63.28.73 i
63.10.67.

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústi-
ca o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats Anto-
ni de sa Coma (Jeroni Bis-
bal). Correr 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 LOCAL
COMERCIAL, c/ Bauzá.
Inflazo. Telf. 632321 ó
633502.

UNIVERSITARI dóna
classes de repàs de
matemàtiques, física i quí-
mica a estudiants de pri-
mer, segon i tercer de
BUP. Telf. 633216 o
631398.

COMPRO ACCIONES
Ferrocarril Sóller. Inf. Juan
Enseñat, C/ Rectoria, 4.
Telf. 63 03 98.

ESTUDIANT UNIVER-
SITARI s'ofereix per donar
classes de repàs (llatí,
català,..) interessats cri-
dau al 632376.

Es VEN una bicicleta
de muntanya DIAMOND
BAC, tipo femení. Preu:
40.000 ptes. Telef. 63 36
53,de 13 a 15 h.ide21
a 23 h.

ALQUILO CASA bien
situada con 4 habitacio-
nes, cocina, baño, salón,
terraza, bodega y huerto.
Inf. Telf. 630359.

VENDO ATICO en
Palma, c/ Eusebi Estada.
100 m2 de piso y 40 de
terraza, 4 dormitorios (2
dobles y 2 individuales),
2 baños, calefacción. Pre-
cio: 9.000.000 opción
aparcamiento. Telf.
631875.

SE VENDEN APAR-
CAMIENTOS en calle del
Mar. Inmobiliaria Villa-
longa. Telf. 631404.

Es ven aigua de sa font
d'es Joi i d'es patró Lau.
Telf. 458983 i 631169.

Es VEN un menjador
clàssic en bon estat de con-
servació. Preu: 80.000
ptes. Telf. 633653, de 13
a 15 h. i de 21 023 h.

PETITS
ANUNCIS
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Vol Lliure Futbol 5 en pista

Els Almogàvers sancionats
les seves files al jugador Fco. Jimé-
nez (federat la temporada 92/93).

Destaca també d'aquesta jor-
nada els dos primers gols del Con-
firmació Port, el primer arribà a
la primera part de peus del diri-
gent del torneig Xlsco Martí-
nez.

Queden com a màxims gole-
jadors aquesta setmana: Tiá Suau
amb 19 gols, José 14 i Pep Gir-
bent amb 11.

Resultats de la tercera jornada i classificació:
Grup A:

L'Horta 	 8 Dragons 	 4
Prosperitat-2 	 15 Caf. París  5
H. Es Port 	 2 Rock & Gol 11
Margers 	 1 Autos Lladó 3

Rack & Gol 3 3 0	 0 26 7 6
['Harto 3 3 0	 0 20 7 6
A. Lladó 3 2 0	 1 11 10 4
Prosperitat-2 3 1 0	 2 19 15 2
Els Margers 3 1 0	 2 7 8 2
Dragons 3 1 0	 2 11 14 2
Caf. Paria 3 1 0	 2 9 26 2
H. Es Port 3 0 0	 3 5 21 0

Grup B:

Conf. Port 	 2 Esportiu 	 22
Kaiserlauten 	 2 Antuna 	 14
Puig Majar 	 8 Mas-tentol 2
Almogàvers _— 'Harto 	 _

Ca n'Antuna 3 3 0	 0 50 2 6
Esportiu 3 3 0	 0 35 7 6
Almogàvers 3 2 0	 1 25 2 4
Rayo l'Harto 3 2 0	 1 4 12 4
Puig Mojar 3 1 0	 2 13 12 2
Mas-tentol 3 0 1	 2 7 14 1
Kaiserlauten 3 0 1	 2 6 22 1
Corif. Port 3 0 0	 3 2 61 0

Esport Escolar

A.S.

Els partits de dissabte passat
foren retrassats fins dilluns i dimarts
següents perqué els arbitres hague-
ren d'assistir a l'homenatge al juga-
dor del C.F. Sóller Alfons Ramon.

De divendres passat cal des-
tacar la sanció als Almogàvers,
havien guanyat de 805  al Rayo
l'Horta però s'els hi han retirat
els dos punts per incloure en



S.M.

L'art, també
está en contra
de la guerra
de llósnia

Al Ilarg d'aquestes set-
manes, i com una lloable ini-
ciativa per minvar les adver-
sitats de la guerra de Bósnia,
s'ha exposat davant l'Ajunta-
ment de Sóller una escultura
de l'artista alemany Johan-
nes. A més a més de l'escul-
tura, hi ha un quadreanomenat
el "cementiri trist" que també
és un cant envers la gue-
rra. La intenció d'aquestgest
és el de recollir, per mitjá d'una
subhasta, doblers destinats a
la compra de medicaments per
la ciutat de Sarajevo.

Aquesta redacció ha pogut
saber que el col.lectiu res-
ponsable dels Bosnians de
Sóller no hi té res o veure amb
les gestions i muntafge que
s'han duit a terme pera donar
forma a l'esmentat projecte.

A hores d'ara, i des del
Diumenge dia 6, l'escultura
roman davant les portes del
diari "Ultima Hora" i des
del dia 9 la gent va poder fer
les seves ofertes i puixances
al telèfon 633984. El preu
mínim de partida havia de ser
de cent mil pessetes. Després
de que la gent hagués fet les
seves ofertes, aquest cap de
setmana, dies 12 i 13, els res-
ponsables de la subhasta
donaran a conèixer les xifres
que s'han obtingut amb les
obres d'art.

Amb tot aixó i amb el comp-
te corrent bancari del Banco
Bilbao Vizcaya n9 01 -

073.000 -6 els organitza-
dors d'aquesta crida pro-B(5s-

nia, el que volen és recollir
diners per enviar medica-
ments a l'ex-Iugoslàvia i també
donar una ajuda als refugiats
Bosnians a les Illes Balears.

"Art against war"
L'art contra la guerra, que

és així com donen títol a
aquesta acció a favor dels refu-
giats de la guerra de Bósnia
també ha volgut deixar testi-
moni amb una poesia d'en
Dagmar, un poeta alemany de

la ciutat de Frankfurt La poe-
sia diu:

Els guerres alçaren les
seves armes. / Els palaus es
tornaren pols / els enemics es
trobaren dins una fossa comú.
/ El blau de l'oceà i el cel dels
aires / es troben dins el fons
de la mar. /Els seus alés foren
engolits.

Dagmar, juny 1993.
Frankfurt am Main.

Com es pot veure, l'escultura vol ser un gest de la sempre
volguda PAU.

Art

La felicitat i l'educació a debat

Els pares volen aprendre a ser-ho

GALERIA D'ART

DANIEL CODORNIU
Exposició de Oleos
Del 12 al 28 de junio 1993

INAUGURACION DIA 12 A LAS 12 H.

Horario
Del1 a 13 h.ydel7 a 20 h.

C/. Santa Bárbara, n.Q 2 • Tel. 63 03 70
07100 SÓLLER (MALLORCA)

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

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATTAN - MEDULA
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L'Ajuntament controla les
telefonades cap a l'exterior

Redacció

L'Ajuntament acaba d'ins-
tal.lar un aparell de control
de la utilització dels telèfons
de les Cases de la Vila.
Aquest aparell enregistra
cada una de les cridades que
es fan des de qualsevol dels
aparells de dins les Cases
de la Vila, deixantconstán-
cia escrita diaria de cada
una de les conferències que
se realitzin. Al llistat diari hi
consta l'extensió que s'ha uti-
litzat, el número on s'ha cri-
dat, la duració i el cost en
pessetes.

Amb aquest nou sistema,

el responsable d'Hisenda
Francisco Rodríguez, pre-
tén exercir un control rigorós
de l'ús del telèfon per part
dels funcionaris per temes
particulars que no siguin
imprescindibles.

Francisco Rodríguez va
assegurar que dins pocs dies
entraria en funcionament
estricte i que no pensa dei-
xar ni una telefonada suspi-
tosa sense aclarir, ¡a que
aquest control va en benefi-
ci del poble.

El secretari Manuel
Pérez s'ha apressat en mani-
festar la il.legalitat d'aquest
aparell.

Redacció

Organitzat per la
Coordinadora
d'Associacions de Pares
de Sóller i amb el suport
del Departament de la
Família de la Conselleria
Adjunta a la Presidencia
del govern Balear es
celebró aquest dimarts
una conferencia
introductòria de
presentació de dos cursos
dirigits als pares i als
futurs pares de Sóller,
que comptà amb una
nombrosa assistència de

públic. L'introductor dels
cursos fou el doctor en
Filosofia i professor
d'Etica Javier Mahillo.

En la seva intervenció, el pro-
fessor Mahillo parló del signifi-
cat de la paraula "felicitat" i de
la seva relació amb la llibertat,
l'amor i la veritat. També es refe-
ría la necessitat de treballar per
fer feliços a les altres persones
com a base per al desenvolu-
pament i l'enriquiment humans.
En darrer terme, Mahillo explicó
el per qué de constituir una esca-
la de pares i diferenció entre ser
un simple pare físic de ser un
pare educador, insistint que els
millors educadors dels fills són
els pares i que la millor inversió

que poden fer els pares és l'edu-
coció dels seus fills.

Confiança

Al final de la conferència, els
organitzadors expressaren la
seva satisfacció per la gran
quantitat de pares que havien
formalitzat la pre-inscripció i es
manifestaren disposats a seguir
en la constitució d'una Escola
de Pares.

Els cursos pròpiament dits,
titulats "Cómo ser feliz hacien-
do felices a los demás" i "Escue-
la de Padres", començaran a
Sóller el proper mes d'octubre
i tendran una durada de cinc
dies cada un, sempre que el nom-
bre de persones matriculades
sigui suficient.




