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interessant
troballa

arqueológica
a una coya
de Muleta

Fornalutx

1

Desapareix de la
venda la benzina
"normal"

L'Ajuntament de For-
nalutx ha acceptat ofi-
cialment les obres de cons-
trucció de la nava pista
de tennis que l'empresa
Sampol Ferrer, S.A. ha
construit a Sa Rutlana.

La pista ha estat cons-
truida dins el Pla d'Equi-
paments Esportius de l'any
1992, segons un projec-
te que emparava aques-
tes instal.lacions i també
els acabaments i l'embe-
lliment de la pista polies-
portiva descoberta, que ha

rit

L'Ajuntament
reb 2,4 milions

per adobar
marges

estat financiat conjunta-
ment per l'Ajuntament de
Fornalutx i els organis-
mes autonòmics.

S'espera que la nova
pista de tennis sigui inau-
gurada en el transcurs de
les festes de la Mare de
Déu de setembre.

Ciclisme:
Xesqui,

triomfador
a Petra

Redacció

La refineria Repsol,
proveïdora dels carbu-
rants que es despatxen a
la benzinera de Sóller, ha
deixat de fabricar de
forma definitiva la gaso-
lina de 92 octans, cone-
guda entre els consumi-
dors com a benzina
normal.

Així, per tant, a més
del gasoli resten a la
venda dos tipus de com-
bustibles: la gasolina de
95 octans, sense plom, i
la de 97 octans o ben-
zina super . S'espera
que ben aviat comenci a
despatxar-se a Mallorca

la gasolina de 98 octans,
que s'anuncia a la tele-
visió com a "super plus",
però que encara no ha
arribat a la nostra illa.

Així les coses, convé
que els usuaris que fins
ara empraven gasolina
normal es posin en con-
tacte amb un mecànic de
confiança, que els indi-
cará si el seu cotxe pot
funcionar amb la benzi-
na sense plom. En el cas
contrari, es veuran obli-
gats a consumir benzina
super, que actualment
s'expedeix al preu de
104 pessetes; és a dir, sis
pessetes més cara que la
"normal".

El C.F. Sóller
presenta els
equips de la
temporada

93-94

El poliesportiu i la nava pista de tennis estan situats a una de les millors
panoràmiques de la nostra Vall.

La pista de tennis está
totalment acabada

Ben aviat arribará a Mallorca la nava benzina super plus.
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Francament ens pareix excessiva
aquesta milionària despesa

Volem deixar ben clar a tots
els sollerics que el PSM Nacio-
nalistes de Mallorca no esta en
contra d'uns nous vestidors al camp
de futbol. El que sí ens estranya
és chie havent (segons diuen els
qui comanen: PP-UM, Indepen-
den's i CDS), una situació
económica dolenta al nostre
Ajuntament, ara ens surten amb
un projecte que costara 17 milions.

Estam a favor d'uns vestidors
nous, dignes, pera molt més
econòmics que els que tendrem.

Recordam als regidors de la
maoria que hi ha altres esports
que es mereixen atencions que
en aquests moments no
tenen.

No us ho pareix, Srs. retgi-
rats de la majoria?.

FINS QUAN?.
El PSM Nacionalistes de

Mallorca durant el ple de dia 1
de juliol de 1993 sol.licitarem que
l'Ajuntament fes les gestions
necessetries per mantenir sense
cc txes la pa rt dreta,  di recció
Palma-Port del tram de la carre-
tera C/711, entre la benzinera
i el creuer del carrer de Cetre.
Ha passat un mes, i que vos
creieu que han fet res? Ida
no, ho heu endevinat!.

Els Srs. regidors de la majo-
ria deuen esperar que hi hagi un

accidentel suficientmentgreu per
fer les gestions que nosaltres ja
fa estona hem demanat.

Vint-i-nou dies per
asfaltar l'aparcament

L'aparcament del correr de la
Gran Via ha estat tancat 29 dies
per asfaltar-lo. Tot un exemple de
planificació i bona gestió! Per
paga, no hi han fet ni una sorti-
da d'aigua.

Ja veurem qué passarà en plou-
re. Així anam!.

Per una millora del Port
de Sóller

El Port de Sóller está deixat
de la mà del nostre Ajuntament.
Això, desgraciadament, ¡a no és
notícia. Una de les primeres ges-
tions urgents que hauria de fer
l'Ajuntament (per exemple el Sr.
Cañellas, brillant regidor de Turis-
me, i que encara no ha fet res)
és parlar amb les agències de
viatge per fer-los variar el
circuit de les excursions i que
els milers de turistes que passen
cada dia pel Port hi tenguessin
més temps d'estada i, com a
mínim, els comerciants de la zona
se'n veurien mínimament benefi-
ciats.

PSM Nacionalistes de
Mallorca
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Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

* Que segons el nostre Pre-
sident Cañellas, a Mallorca
tenim molts de focs i poca
aigua.

* Que a aquests que
peguen foc, els podrien cre-
mar els bemols. I els sostin-
guts, com no.

* Que en Tomeuet de can
Ximet avui complesqui set
anys. Molts d'anys rei meu.

* Que darrerament molts
de polítics i ex polítics ten-
guin gran afició al futbol.

* Que el Secretari, el pas-
sat dissabte, no pogués entrar
el cotxe dins el garatge. Tanta
sort que tenen un gual per-
manent i un retxat en terra.

* Que aquest Gual per-
manent deu ser en Gual del
PSM.

* Que no hi ha dret d'haver
d'aguantar els cotxes mal
aparcats al carrer de Poetessa
Francesca Alcover. Es foten
davant la font i ja es fotrá el
que vulgui.

* El que tenen la puta

mania de telefonar quan dines
o sopes. Sembla que et tener)
controlat.

* La gran quantitat de Ilepa
,'anos" que hi han pel món.
Ells pensen que: "Tanto tie-
nes, o eres, tanto vales" i
venga toquets per l'esquena.

* Que aquesta setmana
no parlarem d'en Conejo
pera, recordau que té fruita
bona.

* Que el túnel ja es posará
en marxa prest. Es ben cert.

* Que tantes mentides
hem sentit, que ja ningú es
creu res.

* Que amb aquesta calor
i essent diumenge a les 12
del migdia, ja tenc poques
ganes d'enrrollar-me.

* Que la pagesa prepa-
ra un bon pollastret.

* Que en Tomeu Darder
es comprometés a una cosa
abans de 8 dies. Si compleix,
reportatge i sinó.... Avui
acaba el termini, divendres
que ve en parlarem.

Veu d'església 

El mar i la
contemplació

Dins el nostre món supe-
ratiu, la majoria de la gent ni
tan sols sap el que vol dir la
paraula contemplació. Tots
anam tan de presa que a vega-
des sembla que estam afec-
tats per una epilèpsia
col.lectiva.

Una bona terapia per posar-
nos ben tranquils, pot ser dedi-
car-nos a contemplar la mar,
el cel, la muntanya... contem-
plar! Omplir els nostres ulls de
mar, de blau, d'immensitat...
omplir els nostres pulmons de
l'embat suau de l'estiu, corre-
ga r les nostres bateries de pau,
de silenci, de serenor... com
el pi de Formentor del qual ens
parla el poeta que té "per font
l'immensa mar".

Encara que les nostres plat-
ges estiguin atapeïdes de turis-
tes, banyistes, gent, són molts
pocs els contempladors admi-
ratsd'aquesta mar que ens can-
via al cent per un, les nostres
hores d'adoració, en forma
de benestar interior, de
serenitat, d'eixampla-
ment d'espera... la mar és
la millor profilaxí contra les
fòbies, contra l'angoixa, con-
tra l'agressivitat.

L'enamorat de la mar, el
contemplatiu, sap assaborir la
seva calma, espantar-se davant
la grandesa del temporal, per-
cebre la carícia de la brisa i
l'arpada del vendaval, estimar
la benignitat de la lluna refle-
xada dins el bateg de les
aigües...

Viure, sentir, estimar tot
això és un privilegi de les per-
sones contemplatives.

A.G.

Ca Nostra

Veu del PSM

Sóller, 28 de julio! de 1993

El President,
Joan Vives Colom

Cooperativa Agrícola "San Bartolomé"
Associació per a la Defensa Vegetal d'Olivicultura

"Serra de Tramuntana" (ADV)
Es convoca als socis de l'Associació per a la Defensa Vegetal d'Olivicultura

"Serra de Tramuntana" (ADV) a l'assamblea general ordinària que es celebrará
als locals de la Cooperativa Agrícola "San Bartolomé", carretera de Fornalutx
número 8, el pròxim día 10 d'agost a les set del capvespre en primera convo-
catòria i a leset i mitja en segona, d'acord amb l'ordre del dia següent:
1.- Lectura de l'acta de l'assemblea anterior.
2.- Informe de l'enginyer agrònom relatiu a la feina realitzada la passada cam-

panya i objectius per a la próxima.
3.- Productes fitosanitaris subvencionats: informació sobre la darrera cam-

panya olivarera i línies a seguir la temporada 1993-94.
4.- Adquisició de maquinària individual i comunitària,
5.- Moviment de socis de l'ADV.
6.- Precs i preguntes.



Sóller está
ben encallat

Ton i Falet

Sóller poble meravellós
des més guapos de Mallorca
anys fa que du sa lluna torta
i mos ho passam saborós.

Si mirau s'agricultor
rega, es quita abono,
quan té sa fruita bona
la de tirar a un racó.

Es turisme va pe'n terra
hotels que arribaran a tancar
ningú no vol ajudar
pareix que mos han declarat
so guerra.

S'estació Naval és sa prova
que no mos en podem servir,

so Transmediterránea vendrá
aquí
vaixells, plat i cacerola.

Prometeren pel 92
forat i port esportiu
ja ho dirá el que será viu,

lo que mos fon és escarós.

So carretera de Deià
fa anys que en discutiu
és com un que fa caliu
i a n'es final no pot torrar.

Voldria que qualque vegada
es presentás un home acabat
que no fes olor de socorrat
i Sóller que está ben encallat
el tregués d'es fang d'una
vegada.

Veu de Glosa

ROBA PER A INFANTS

LIQUIDACIÓ TEMPORADA

OFERTES EN: Xandaills, camisetes, camies,
banyadors, vestits, jerseis i

calçons

So L'una, 65
	

-	

Telf. 631121

-	

07100 SOLLER

Veu de Sóller
PUNTS DE VENDA

Sóller: Estanc de Plctça. Can Godo. Can Pere , Con Calatayud. Calabruix.
Can Miguel Llauner. Botiga Sa Creu. Botiga Ca na Marqués.

L'Harta: Comestibles Vidal. Port: Quiosc Lorent. Papeleria Chachi. Dos

Amores. Fornalutx: Can Corona. Deba: Es Forn.

CENTRE ALA D'OR
HOMEOPATIA Y ACUPUNTURA
Dr. FELIPE RAMIS (Viernes).

PEDIATRIA
JUANA W ROMAN PIÑANA (Jueves).

(Jefe servicio Pediatría Hospital Infantil Virgen de Lluc).

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

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7— Teléfono 630132

SontJaume, 7 —Teléfono 631286
FABRICA: Meta, 48 - Co'n Tabalet- Tel. 630651
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* Una senyora francesa que
estiueja al Port es queixa de la
gent, sollerica o no, que du els
cans a fer les seves feines damunt
la platja; el més fotut ens diu, "és
que vaig donar avis a l'Ajunta-
ment d'aquest fet i encara es van
riure de mí"...

* Un soci del C F. Sóller diu
que l'actual President del Club,
Juan Piguillem, legalrnent i segons
la normativa del club no pot ser
President perquè no fa dos anys
que és soci de l'entitat...

* Trobam una cridada al con-
testador d'algú ben empipatdient
que al correr de les Animes hi
ha un cotxe abandonat i un poc
més enllà del cotxe, hi ha una

Veu del lector

congeladora, és empagaidor.

* Ens crida una senyora molt
indignada per dir-nos:

"és una vergonya la cotxada
que s'aparca davant la font de
Poetessa Fca.Alcover, normal-
ment és per anar al bar i no miren
el problema que donen als
pacients conductors".

* Ens arriba una veu "puden-
ta" ja que algú es queixa de la
mala olor que es sentia el pas-
sat dissabte vespre al bocí de
correr que va del Victòria f i ns al
Belles Pistes, "tem que la pudor
no vengues del torrent, que algú
no hi hagués tirat qualque cosa
i el que és pitjor, produís un atemp-
tat ecològic".

* Tenim una altre queixa de
cotxes abandonats, aquest pic al
correr de Sant Jaume i per par-
tida doble ja que són dos, els
cotxes que hi romanen perma-
nentment des de ja fa molt de
temps.

* Un senyor de fora es quei-
xa d'en Toni Quart: "per cada
prórroga de 'licencia que dema-
na, esta aturat un any, a n'aquest
pas...".

* Tenim una veu "empipada"
per la mala feina i collocació
d'asfaltament que s'ha estat reo-
litzant en aquests dies, "tot són
bonys, ja veurem en ploure com
s'ho faran".

Veu Telefónica 

Cans- President-cotxes-
olors-túnel-asfalt

No hay más cera que la que arde
Ciertamente no se nos ocurre

otro título que ponerle a nuestro
escrito, aunque se nos ocurren
adjetivos que serían más propios
del calibre de la persona que fun-
damenta nuestra carta, pero a la
vez más soeces y pensamos que
los lectores no tienen porque leer-
los ni padecerlos.

No es que estemos indigna-
dos o enfadados, pero si nos
causa una cierta tristeza, el
pensar que un periódico como el
Sóller, carece no ya de profe-
sionales del periodismo deporti-
vo, que entendemos que por
razones presupuestarios es com-
plicado, sino por lo menos de ah-

cionados al periodismo deporti-
vo, o gente que como mínimo cuan-
do firme una crónica de depor-
tes no mienta a sus lectores deli-
beradamente, por razones per-
sonales, y que al menos se haya
tomado la molestia de ver
el partido o partida que
comente, aunque no tenga ni
la más remota idea del deporte
sobre el que escribe.

Este es el caso del Sr.ToniJover,
que tiene la poca catadura moral,
de escribir sobre partidos que no
ha visto, criticando e ironizando
con la ironía que sus nulos cono-
cimientos le permiten, más pro-

pios de una revista tipo "Pronto"
o "Super Pop", que de un sema-
nario que petende informar a sus
lectores, con objetividad y sin "ven-
detas" personales.

Este es el caso del Sr.Antonio
Jover, que tiene la desfachatez o
la poca vergüenza profesional,
de publicar la clasificación final
del torneo de billar a tres ban-
das, poniendo al equipo local en
el último lugar de la clasificación,
cuando él sabe que es falso, y si
no lo sabe que se dedique a otra
cosa.

Este es el caso del Sr.Antonio
Jover, que miente deliberada-
mente al escribir y firmar, que el

equipo local de billar a tres ban-
das, era un grupo cerrado y poco
más o menos que no admitía a
nadie en su equipo, cuando en
el propio semanario en el que es
"redactor" i en sa Veu de Sóller,
en fechas 28/05/93 y
12/06/93 se anuncia el ini-
cio del torneo de billar, indi-
cando que se pueden apuntar las
personas que asilo deseen, y todos
los que se apuntaron están en el
equipo...

En cualquier caso, el respon-
sableo responsables de todas estas
desinformaciones no es el Sr.Anto-
nio Jover, (ya tiene bastante con

asumir lo que es), que juega a
periodista caciquil en sus ratos
libres y no es más que una pluma
frustada, sino los que permiten o
consientes que estos delincuentes
de la pluma, jueguen a periodis-
tas desinformando a la gente.

Ya para finalizar aprovecha-
mos la ocasión para anunciar que
no vamos a caer en la diná-
mica de una guerra de car-
tas semanales, que es la polé-
mica que busca, suponemos que
para rellenar sitio y tener algo de
lo que escribir.

Juan A.Jorquera y
Tomás Plomen

RESTAURANT
CA 'N BLANCO

CUINA MALLORQUINA

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



Un ambient diferent
Galeria 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 / días festivos)

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

COLMADO
PEÑAS

Fruita i verdura de
primera per a la

bona cuinera

n
1011 1W,

'a'

Pells AINA
FABRICACION PROPIA
COIVFECCIO A MIDA
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Veu de poesia

ETA, espada de doble filo Als vells pescadors del Port
L'homme
qui a perdu
son bonheur

G.Bujosa 

II sort de chez lui
A la méme heure
Les bros ballants
Le regard absent
Les cheveux ébouriffés
Sans se raser
La démarche monotone
Son cerveau
Est un manége
Un fleuve
Un pont
Des rails
Un train fuyant
Finalement
Une épave perpétuelle
Sur l'Océan.

Cada any, l'església recor-
da el 25 de julio! a les comu-
nitats contemplatives, com a
l'expressió del viure més íntim
del poble. Són un memorial per-
manent de ¡'existir polaritzat
entorn del misteri del Déu que
és Pare, Fill i Esperit Sant.

Als homes d'avui ens costa
comprendre com es pot viure
solament oberts a Déu, com si
fos un oblidar-se dels germans.
I és que no comprenem que al
germà en plenitud, únicament
se l'estima des de Déu.

Així trobam un home com
Caries de Foucauld, de qui Pau
Vi diu a la "Populorum Pro-
gressió" que per la seva total
caritat fraterna, justament el

Sofia S.S.

"ETA", espada de doble filo;
del pueblo que se rebela
y del que está sometido.

¡Pueblo!, que os dormís
pensando,
que el Estado acabará con esta
lacra maldita.
Pueblo, orgulloso y bravio,
¿es que no os cansáis de llorar y
ver la sangre manar por las
calles haciendo ríos?.
Os engañáis vosotros mismos,
diciendo que no volverá a
pasar...
Que la ETA está acabada y
dejará de matar.
¡Pues cierren puertas y ventanas!
disponeos a esperar.
Hoy, mataron a un amigo,

podem nomenar "germà uni-
versal", va viure radicalment
arrelat en Déu.

Magdalena Delbrel, una
gran laica militant cristiana, va
afirmar que "Caries de Foucald"
és pels homes actuals, aquest
model de vocacions teo-céntri-
ques que capten l'anima direc-
tament per Déu en Crist. Aquests
homes no tenen que fer cap
opció, Déu esta dins el seu horit-
zó; pel fet mateix que Ell exis-
teix, ja és eminentment preferit.

Amb això ja en tenim prou
per definir que són les comuni-
tats contemplatives d'aquests
homes i dones a qui l'Esperit ha
cridat a la vida monástica i són
cristians pels quals no hi ha alter-

mañana será un familiar.

Y mientras la ETA mata, el
pueblo vasco
se duerme, en su largo funeral.

Ese mal, ya se ha extendido
a lo largo y ancho de España,
todos hemos sufrido esa herida
en las entrañas,
esa ira ciega y sorda,
que al pueblo vasco envenena,
la sienta ya toda España
quemándole por las venas.

¡Yo!, no juzgo a todo un
pueblo,
por lo que allí ha acontecido,
pero una cosa está claro,
la ETA, sigue matando,
y muchos siguen votando
a estos perros de mal nacidos.

natives, han decidit viure
exclussivament oberts a la
comunió, de la familiari-
tat del Déu Trinitat i basta
dins la nostra església mallor-
quina, aquesta localització de
tota l'església Universal al nos-
tre nivell de grup humà, no ens
falten les comunitats que per
vocació i opció, valen fer pre-
sent al món d'avui tot el que
suposa el viure exclussivament
per compartir l'amistat amb
Déu, i com Jesús, donar el fruit
d'aquesta relació amb el Pare,
és a dir, obrint l'amistat a tots
dins l'acollida, la pregària, la
comunió.

LI.A.

T.P.

Quan diuen que es peix és car
sa gent no sap que és patir.
Es pescador mai pot dir
quin dia podrá sortir,
i molt menys quan podrá entrar.

Si era trist voltar es Pagés
fent proa a so tramuntana,
tenint capsers a s'andana
i un infant a dins es bres.
Trist era tornar amb no res.
Pal de popa per capcanan.

Vells pescadors, que la mar
vos deixà so pell cremada.
Deixau so barca varada,
deixau es rems a s'escar.

No pugeu més de vetllada
alt Lo Miranda i de nit.

No escolteu mai més el crit
de la mar quan va embravada.

Oblidau nits plovisseres
llevant xerxes i pedrals.
Oblidau vents de mestrals
i es senyals de ses pesqueres.

No penseu més en escar
hams de llenca roquissera.
Es temps fuit tot és bromera...
viviu doncs, per descansar!!.

No patigueu si no armau,

més palangres per calar.
Heu duit so barca a amarrar
sempre amb ses mans a s'arjau.

Gosau d'aquesta arribada
en es Port, i descansa u.
Cercau ombres, i alabau
Sant Pere que té so clau.
Vell patró de gent honrada.

Veu d'església
Diada de les comunitats contemplatives

Unicament Déu els basta 

III 

SUPER REBAIXES

EN: Faldes, jerseis, bluses, calçons,
banyadors, "tops", pantalons i
camies d'home 1.900 ptas.

TRAES Sra. 30% de descompte

Jaquetes de pell, bolsos, cinturons i carteres 10% de descompte
Roba interior d'home i dona 10% de descompte

APROFITAU FINS A FINALS D'AGOST!!!

CONFECCIÓN PROPIA • ROMAGUERA, 1 • SÓLLER

- - KK/A - /r ,b") n///i/ví/

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

PIZZAS PARA LLEVAR

ENVELATS
( TOLDOS )

tapisseriagym

SA AfIPOL
CETRE, 3 SÓLLER T. es 20 el,



Aquest correr será prest peatonal.

Apunt els tramas per la modificació
puntual del segon vial de la Platja

J.C.

El passat dijous es va fer
efectiva la firma per part del
Batle en funcions, Bartomeu
Darder, de l'ordre de proce-
dir a la modificació pun-
tual del PGOU que permetrà
la construcció del segon vial
de la Platja d'en Repic. A par-
tir d'ara, l'expedient haurá de

seguir els tràmits pertinents
que, ¡untament amb la cessió
deis terrenys per part deis pro-
pietaris dels solar afectats,
permetran l'execució de l'obra
qualificada pel sector turístic
com de primordial i
urgent.

Les gestions es troben molt
avançades pel referent a les
cessions dels terrenys per part

dels propietaris afectats; tan
sols falta la firma de cinc d'ells,
que no ho han fet per no tro-
bar-se presents a Sóller.

Els propietaris dels solars
es veuran beneficiats amb la
possibilitat d'edificar en una
de les parts dels segon vial,
yiyendes que no podran pas-
sar l'altura de les construides
a primera línia de platja.

Es possible que tot aquest passeig sigui prest peatonitzat.

kjunromenT re
dactats projectes
¡llora del Port i P

L' •
re de

latja
J.C.

C/. Sa Lluna, 52-54
Telf. 63 20 77

07100 SOLLER
(Mallorca)

MIMBRERIA

!in DOMEN1CO
	 TRATTORIA

PIZZAS Y CUINA IMAGINATIVA
* OBERT TOTS ELS DIAS *

RESERVES 63.31.55
PIZZES PER ENDUR-SE'N	 PORT DE SOLLER

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATTAN - MEDULA 
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Sóller contará en
breu amb un
poliesportiu

J.C.

Després de molts d'anys
de conversacions entre l'Ajun-
tament i la Direcció General
d'Esports, pareix que será una
realitat el de tenir un polies-
portiu ja que l'interés demos-
trat per les dues parts ha fet
que avancin les gestions
encaminades a conseguir el
lloc idoni pel seu emplaça-
ment.

Ja fa uns set anys que es
començaren les obres per la
construcció d'una primera
pista poliesportiva a la zona
d'es Puig, s'aturaren després
d'haver-se realitzat una inver-
sió d'aprop d'II milions de
pessetes. En un segon moment
l'atenció es centra a la
zona escolar de can
Rul.lan, per-6 s'arribà a la
conclusió que no cabia a
l'espai previst.

Aquesta passada setmana
el Conseller de Turisme Joan
Flaquer, s'entrevista amb els
membres de l'Associació Hote-
lera i en el transcurs de la invi-
tació convidó als hotelers a pres-
sionar a l'Ajuntament per
empendre una lluita de
supervivència juntamentamb
ells.

Flaquer sol.licità la presen-
tació de tots els projectes pos-
sibles a la construcció del segon
vial, el pla d'embelliment i el
de peatonització.

La passada setmana es des-
p lag des de Madrid,
D.G.Esports, el tècnic Juan
José Fernández qui estudió la
possibilitat de tornar a la
zona d'es Puig, considerant-
lo com el millor i apropiat;
els tècnics de l'Ajuntament
s'han posat a redactar els
plànols topogràfics i de
situació per enviar a Madrid.

Les obres amb un pressu-
post de 110 milions, es posa-
ran en marxa aquest mateix
any per ser finalitzades l'any
1994. Tan sois faltará que
l'Ajuntament aporti la part
de 36 milions que li
correspon. Isabel Alcover,
Batlessa de Sóller, asseguró
que la quantitat ¡a estava pres-
supostada i que tan sols fal-
tova contar amb el líquid,
quan !BASAN torni els diners
que deu en concepte de la
nava depuradora.

Per part del Consistori
s'anuncia que es tenen apunt
tots els projectes necessa-
ris per presentar a la Conse-
llera, l'únic que falta és el de
peatonitzar el Port ¡a que Cos-
tes encara no ho ha entregat,
les darreres gestions indiquen
que encara es troben a Madrid.

Tan hotelers com l'Ajunta-
ment coincideixen a l'hora
d'avaluar l'execució de les
obres previstes al Port: será
la salvació de la ciutat que
un dia, fou pionera del turis-
me.



Túnel       

Les obres del Túnel
continuaran en breu

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 1 63 03 87

Carrer de sa Mar, 128 Tel. 63 34 50 07100 —SOLLER-OPEL
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Segons pareix prest es tornará veure moviment.

J.C.

Segons afirmó la Batlessa
i el tinent de Batle Bartomeu
Darder, les obres del túnel con-
tinuaran en breu ja que,
pareix, l'empresa conces-
sionària de les obres, Túnel
de Sóller SA, té resolt el pro-
blema econòmic amb la con-
cessió d'un crédit de 3500
milions de pessetes per part
d'Argentária.

Pel moment es desconeix

si el nou inici de les obres es
duró a terme a partir d'aquest
mateix mes d'agost o, si pel
contrari s'esperará al mes de
setembre ja que el mes actual
és un mes on moltes empre-
ses tenen vacances, això
podria dificultar el
començament de les
obres.

Seria probable que el mes
de setembre s'aconseguís foro-
dar totel túnel i per l'any 1994
finalitzar totalment l'obra.

La Societat Protectora
d'Animals denuncia
mals tractaments a
animals a Sóller

J.C.

La delegada de la Sacie-
tat Protectora d'AnimalsJenny
Leclerq, ha posat en coneixe-
ment de la Batlessa i de la Poli-
cia local el trómitd'una denún-
cia per mals tractaments a ani-
mals en contra d'un vdi-
nat de Sóller.

Els fets es centren en uns
veïnats de la zona de Sa Figue-
ra on hi ha cavalls propietat
de F.B.B., destinats a la prác-
tica d'equitació en règim
de lloguer, en molt mal estat
de nutrició i pésimes condicions
d'habitabilitat. La forca actuant
es personó al lloc i trobà al
menescal Carlos Simarro ate-
nent una egua que havia cai-
guda; després d'aixecar-la
amb una grua, va haver de
ser fermada a un arbre per
poder tenir-la dreta ia que no
s'aguantava degut a' I mal estat
nutricional en que es trobava.

Segons la policia l'animal
estava extremadament magre
i les ferides eren moltes, segu-
rament de dormir sobre les
pedres ja que no tenen cap
porxada ni menjadores.

La informació emesa per la
Societat Protectora afirma que
l'animal es va acubar per falta
de menjar, a més de l'existèn-
cia d'un cavall en la mateixa
situació i d'un altre apallissat.

Hi ha un ca, pastor mallor-
quí, que també sofreix la situa-
ció d'estar-se fermat tan de dia
com de nit a un arbre, sense
teulada.

De moment, segons Jenny,
els animals viuen gràcies als
veïnats i a Caries Sima-
rro que els du menjar i medi-
cació diàriament; molts de ciu-
tadans s'han oferit per millo-
rar la situació dels animals ofe-
rint menjar i teulada.

2'4 milions del projecte Leader
per reparar marges municipals

J.C.

Malta feina hi ha per recuperar l'estat deis nostres marges.

L'Ajuntament de Sóller acaba
de beneficiar-se d'una subven-
ció de 2'4 milions de pessetes
del Projecte Leader. Dita quan-
titat haurà de destinar-se a la
reparació de marges muni-
cipals.

En aquest sentit el Consisto-
ri local estava molt preocupat
¡a que són moltes les obres de
reparació a marges de propie-
tat municipal, que s'haurien de
sometre a urgents obres donat
el seu mal estat i el perill que
suposen sobretot, en èpoques
de pluges. Aquest tipus d'obres
suposen una inversió molt ele-
vada ja que el fet de tenir-se
que realitzar de manera quasi
artesanal i amb l'adequació de
pedra a les necessitats del lloc,

encareix el treball.
Segons ha declarat Darder,

aquesta quantitat es destinará
a la reparació d'un marge de

la zona des Puig, comí d'es Sin-
gle, comí de so Font de s'olla i
cifres petits que es troben en pési-
mes condicions.



El grup Corriola participa al
Memorial de Joan Mas

Escena de l'obra de quan fou representada al teatre "Alcázar".

Redacció

Aquest dissabte, 7
d'agost, el grup de teatre salle-
ric CORRIOLA torna esceni-
ficar l'obra "Cavallet quan
eres ¡ove"; la posta en esce-

da concloses les obres, ha
estat construida una nova font
de pedra, no menys artística
que l'anterior, adosada a la
paret lateral de la guarderia.
L'artífex de l'obra ha estatJulió
Rosselló, oficial que treballa
a l'empresa Sampol Ferrer.

CALLE BAUZA, N2 9
TEL. 63 33 50

TELEFAX 63 32 12
07100 SOLLER

MALLORCA - ESPAÑA
TITULO A BAL 195

FABULOSA EXCURSION MARITIMA A SAN TELMO
Día 29/8/93

Salida del PUERTO DE SÓLLER a las 9,30 h. con dirección a SAN TELMO,
pudiendo contemplar: ALCONASSAR, LLUC ALCARI, CALA DEYA, SA
FORADADA, S'ESTACA, PUERTO DE VALLDEMOSA, PORT DES CANON-
GE, BANYALBUFAR, ESTALLENCS, SA TRAPA, SA DRAGONERA, i SAN
TELMO donde llegaremos sobre las 12 h.
Desde las 12 h. hasta las 16 tiempo libre para bañarse en esta preciosa playa.
A las 13 h. almuerzo en un Restaurante de la localidad.
Tiempo libre para disfrutar de este bello paraje.
A las 16 h. regreso hacia Sóller, donde llegaremos sobre las 18,30 h.

Precio de la excursión todo incluido: 3.800 ptas.
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TeatreFornalutx 

constrdit una nova
fonteta a Sa Rutlana

Fa alguns mesos, l'artísti-
ca font de Sa Rutlana, cons-

Redacció

El passat mes d'abril es cons-
tituí una ¡unta gestora que fou
l'encarregada de redactar i
legalitzar els estatuts.

La setmana passada es va
fer la primera Assemblea Gene-
ral, aquests foren els punts
del dia:

Elecció de la Junta Directi-
va.

Aprovació dels estatuts de
règim interior.

Obertura de la campanya
de socis.

Repartiment dels segells.

Junta Directiva

Després d'un intercanvi
d'opinions, quedó elegida la
Junta Directiva, que restó cons-
tituïda de la forma següent:

tru'ida els anys seixanta, hagué
de ser desmuntada per donar
lloc a la nova pista ,de tennis
de Fornalutx. Ara, una vega-

President: Caries Cons-
tantino.

Vicepresident: Rosita
Ripoll.

Secretari: Jaime Morell.
Tresorer: Pere Frontera.
Vocal: Gabriel Arbós.
Vocal juvenils: Pere

Pomares.
Vocal R.P.: P.A. Alemany.
Vocal: Tomás Fuster.
Vocal: Daniel Forteza.
Vocal: José-M. Pomar.

Seguidament, es fixei la
guata anual, segons les quan-
titats següents: adults 500 pes-
setes i juvenils 200 pessetes.

Segons ha comunicat els
secretari a Veu de Sóller, els
socis que no hi assistiren poden
passar a recollir els segells i
complimentar la fulla d'ins-
cripció.

Filatélia 

La Secció Filatélica de
Sóller ja té Directiva

na es duró a terme a Deià
¡a que participen al que s'ha
anomenat Memorial de Tea-
tre Joan Mas, dedicat al ja
desaparegut i entranyable
escriptor Deianenc.

Com ja usvórem informar
durant aquests mesas d'estiu
s'han estat representant
diverses obres d'aquest
escriptor, escenificacions
realitzades per diversos grups
de Deià mateix, Palma i
d'altres pobles de l'illa: La

seu plena d'ous, ca Nostra,...

Será aquest dissabte, 7
d'agost i a les 10 del vespre
quan els membres del Corrio-
la ens tornaran deleitar, com
ja ho feren l'any passat,
amb l'obra "Cavallet quan
eres ¡ove".

La propera setmana será
el grup Nova Terra qui par-
ticipará al Memorial repre-
sentant l'obra "Trifulques de
gent casada".



Un pic deixam sa Talaia darrera, enfilam cap a ses Puntes.

Des d'una fotografia també es pot contemplar la pau i serenitat que es respira en aquest lloc.

8 Veu de Sóller / 6 d'agost del 1993
	

Veu

Reportatge

Enfilades, senyes, noms de lloc... un sistema ancestral de localitzar les pesqueres

El bocí nord de la costa sollerica en
barca: des del Port fins a Cala Ferrera

Amb aquests deu anys d'escriure excursions per
la nostra estimada illa, hem anat quasi per tot, des
del Puig Massanella a veure pous de neu, fins a
cales precioses, des de pobles abandonats com
Biniarroi fins a llocs turístics com Son Bauló, on
s'ajunten monuments funeraris talaiótics amb can
Picafort, rabiosament turístic. Hem fet excursions
d'hivern per l'hivern i d'estiu per l'estiu, sempre
amb la motxilla a l'esquena i olmirn
aventurer i descubridor.
Ara bé, avui en farem una de diferent, sense
caminar, però igual d'educativa i d'interessant que
les altres, i la farem en dos pics, cap a tramuntana
i cap a ponent.

Ses Cambres

L'autèntica platge privada
dels sollerics que tenguin qual-
que cosa que suri i arribi fins
allá; és una petita platja davall
un penya-segat on, just s'hi pot
accedir per la mar, formada per
pedretes més o menys petites i
aigües netes que conviden a
fondejar i pegar una bona sota.
Un poc més endavant un gran
desprendiment de pedres formen
es Codolat que s'endinsa fins
a les profunditats marines, anau
alerta amb els esculls. Després
la costa torna tallar la divisió entre

mar i terra de forma violenta i
crea un altre penya segat amb
un grapat de caves, una de les
quals és la del Vell marí on
s'hi pot entrar amb la barca si
aquesta no és molt grossa. La
coya acaba amb una platja des-
prés d'haver recorregut una vin-
tena de metres entre parets poli-
des pels temporals, allá dins sen-
tim el renou de la mar a foro i
ens imaginam el vell marí dor-
mint damunt el pedreny, sentint-
se segur i l'amo de la mar, espe-
rant el trenc d'auba per anar a
pescar un poc, el just i necessari
per viure; del Vell marí just
queda el nom de la coya,
ell ja no hi és perquè els dos
mamífers no cabien dins el
mateix hábitat i guanyà el més
agressiu, l 'home!.

Es Freu de s'Illa

Un pic sortits de la coya, enfi-
lam cap es Freu de s'Illa, un canal
d'una trentena de metresd'amplá-
ria i quatre de fondària que divi-
deix la terra ferma de rúnica illa
del terme criador de gavines i
poblat d'ullastres i cards. Tot just
passat es freu trobam na Gat-
zoilo i sa Calavera, després
un gran escull en forma de barra
s'endinsa dins la mar a menys
de dos pams de fondària és es
Banc de s'Oil, anau molt aler-
ta amb ell. Al seu darrera hi ha
sa Platjola de les mateixes
característiques de ses Cambres
però molt més petita.

Es Joncar

Passades ses Puntales tro-

bam s'Aguila i darrera d'ella w
Joncar amb la seva font mitjr
esbucada degut a un farest terr
poral ocorregut l'any 1981. El
pescadors diuen que l'aiguc.
d'aquesta font quan es duu c
bord es mareja i per això no Ic
poden agafar quan van a pes.
car. Jo no sé si es mareja o no,
però n'he beguda moltes de
vegades i és ben bona.

Cala Ferrera o Port de
Fornalutx

Seguint endavant hi ha sa
cava d'es Pujador, antic
desembarcador de contraban.
Dins la coya hi ha una fonteta
on els coloms hi van a beure,
passam na Cordellina i ja
estam dins el terme de Forna-
lutx. Fornalutx és el poble amb
menys costa dels que en tenen, i
amb 50 metres entre na Cor-
dellina i el Cingle de n'Amet.
Cala Ferrera és la desemboca-
dura de torrent de Beilitx i acaba
després de fer un parell de ziga
zagues en una platja ben estre-
ta A l'altre costat, es morro de
na Mora, imponent macís rocós,
coronat per sa torre de na
Seca: som a 500 metres per
damunt el nivell de la mar.

La tornada la podem fer molt
tira a tira, contemplant el sol que
es capfica dins la mar, les gavi-
nes que tornen a geure després
d'un llarg dia i els corbs marins
volant just damunt l'aigua amb
l'olor de saladina d'una mar viva,
i els perfums de garriga reseca
i castigada pel sol estiuenc que
ens porta ei vent terral.

Miguel Gual

Sortim amb el nostre vai-
xell del Port de Sóller, únic port
segur i arracerat de tata la
serra de Tramuntana. Voltam
sa Punta de sa Creu amb
el far damunt; aquest far fou
construTt l'any 1862 perJaume
Comes per un import total de
204.000 reals més 8.216 que
coste' fer la carretera que hi
arriba. Consta d'una torre
de 12 metres d'alçada i als
voltants les habitacions en
Forma redona donen més soli-
desa a la torre, ja té una part
esmorrellada i li falten un gra-
pat de pedres que ben segur
deuen ser al cul de la mar,
el substitut és una balitza de
construcció molt més moder-
na.

Enfila m proa cap a tra-
muntana i la primera punta que
trobam és es pagès després
hi ha l'endinsada del Mirador

de Santa Catalina on trobam
s'Esclatasang i s'Ermita,
la propera punta que veim és
s'Escaleta i després la raco-
nada dels Cingles, aquí hi
ha un bon grapat de pesque-
res d'oblades i fácil accés des
de la urbanització de l'Ataláia.

Ses Puntes

Entre els cingles i ses Pun-
tes no es pot passar a peu, tenim
el tallat de na Picada amb
sa torre de vigia al damunt, a
na Travella la costa torna
davallar, passam pes Cri-
vell, sa Fosca i s'Altar, tres
bones pesqueres d'oblades;
davant nostre compareix sa
Punta Curta que ens barra
el pas. Després de sa racona,
des del Torrentó ens trobam
amb sa Punta Llarga. Té
dues pesqueres: es Cocons i
Sant Pere, darrera hi ha ses
Pesqueres Falses i el racó
de ses Cambres.



La construcció il.legal d'un camí i uns moviments no autoritzats
de terres, han provocat la desaparició del 80 % del jaciment.

Només en resta una superfície d'un metre quadrat.

la, porc), encara que manca
un estudi per part dels espe-
cialistes.

Un refugi temporal

Pel que fa a la interpretació

també resulte] afectat i que
encara no s'ha pogut estudiar
perquè exigeix un major cost
econòmic que no es pot afron-
tar, pertany als darrers segles
abans de la romanització i obe-
eix a un sistema productiu

de Cals Avinyons les faci-
litats donades pera la rea-
lització d'aquests treballs
i a alguns professionals i
amics la seva col.labora-
ció en la recuperació
d'aquestes restes.

L'inici de l'excavació ha descobert la presència d'una petita superfície de terreny far
ceràmiques talaiótiques.
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Comença una excavació arqueológica d'urgència a una coya de Muleta

de l'excavació ha deparat la
sorpresa de que el sector sud,
on es conserva una superfi-
cie de poc més d'un metre
quadrat, es troba farcit de
ceràmiques talaiótiques prou
fragmentades, principalment
grans gerres d'enmagatzament
(pitoides), gerretes globulars
de coll tancat amb mugrons,
vasos troncocónics de vora
plana i vasets globulars. Les
cerámiques es troben carbona-
tades i algunes molt meteorit-
zades, el que fa pensar que han
estat en la superfície de
la terra durant milers
d'anys. Malgrat això, dels
vasos se'n conserva un
percentatge elevat de
fragments que facilitará la
seva restauració.

Uns 3.200 anys
d'antiguitat

El conjunt sembla poder-se
datar en un moment antic de
l'inici de la Cultura Talaiótica,
donada l'absència de vasets
carenats pertanyents a moments
avançats i la predominancia de
formes globulars. En concret
podrien tenir una antigor
d'uns 3200 anys.

Juntament amb les ceràmi-
ques han aparegut restes de
fauna salvatge (rossegadors,
ratolins, conills, malacofauna),
tal volta doméstica (cabra  o ove-

cultural del lloc, l'absència de
restes humanes descarta el que
es tractás d'un lloc d'enterra-
ment i, de la mateixa manera,
la presència de vasos d'emma-
gatzament indicaría la utilit-
zació del lloc com refugi
temporal per un petit grup
humá ramader amb un sistema
de producció domèstic dedi-
cat a l'autoabastiment.

L'estudi de les ceràmiques
fornirà dades sobre el nombre
d'individus femenins del grup
(ja que la cerámica d'aquell
temps era realitzada perdones)
i permetrà deduir de forma
aproximativa el nombre total de
persones que el formaven. També
permetrà conéixer algunes
dades de l'economia domésti-
ca (existència de conreu, prac-
tiques de consum, etc.).

Sens dubte, aquest indret
forma part de les restes dei-
xades en l'ocupació del territo-
ri per una comunitat pertan-
yent a la Cultura Talaiótica
que habité la val' de Muleta.
S'hauran de posar en relació
amb les restes talaiótiques exis-
tents sota l'Ermita del Pare
Cato ny (50-37), i amb la nave-
ta de Muleta Gran (S0-23), de
cronologia un poc més antiga.

Un sistema productiu
radicalment diferent

El jaciment 50-40, que

radicalment diferent. Demostra
l'existència plena d'una eco-
nomia agrícola fonamenta-
da en els cereals, com ho
denota la presència de nom-
brosos molins manuals per al
gra i la part inferior d'un molí
industrial de farina. L'abundàn-
cia de cerámica púnica pro-
duïda a Eivissa parla de les
relacions econòmiques exis-
tents entre els semites i els
indígenes de la Vall.

Moviments incontrolats
de terres

Abans d'acabar, és neces-
sari fer una reflexió sobre els
moviments incontrolats
de terres o les construccions
en zones arqueològiques.

L'Ajuntament disposa d'un
inventari dels Ilocs arqueològics
catalogats i pot oferir als pro-
pietaris informació sobre si la
seva propietat es troba afec-
tada. La llei obliga a que les
remocions que es practiquin  a
aquests indrets estiguin super-
visades per tècnics competents
en la matéria, els quals indi-
caran les accions aconsellables
per a permetre les reformes
sense afectar les restes
històriques.

Finalment es vol agraYr
a lo propietat de Muleta

El jaciment és un refugi tenn oral d'una
comunitat ~adema de fa 3200. 	 anys
El passat dimarts començaren unes excavacions
d'urgència a un coval situat a Muleta de Cals
Avinyons, inventariat sota les sigles SO-35. Aquest
jaciment fou descobert a les darreries de 1978 quan,
en una prospecció arqueológica superficial de la
zona, es localitzaren fragments de vores de
vasos talaiótics (1250- 800 a.C.) que
guaitaven de la terra.
L'any 1991 es va realitzar l'Inventari Arqueològic del
terme municipal per encàrrec de la Conselleria de
Cultura i el jaciment quedó protegit per la Llei del
Patrimoni Històric Espanyol. Fins aquell moment les
restes romanien intactes. Malhauradament, la
construcció il.legal d'un camí a una parcel.la de
Muleta, segregada feia poc de Muleta de Cals
Avinyons, i uns moviments no autoritzats de terres,
provocaren la desaparició d'un 80 % de la superficie
del jaciment i afectaren també un establiment dels
segles111-11d'abans de la Era (SO-40).

Jaume Coll Conesa

Davant aquesta situació, es
denunciaren a la Conselleria
i a l'Ajuntament aquests fets, al
temps que es sol.licitava la
realització d'una excava-
ció d'urgència que trobà el
suport legal d'ambdós orga-
nismes. La qüestió del finança-
ment no es troba resolta enca-
ra però s'espera que l'èxit de

l'excavació en curs sigui un
incentiu per resoldre
aquest tema de manera satis-
factória.

Cerámica talaiótica molt
fragmentada

De fet, la destrucció de la
majoria de la superfície del
jaciment feia esperar que no es
localitzarien gaires restes. L'inici



Segons Francesc Triay, el Pia d'Ordenació Urbanística ha de respectar
l'interés general i ha de promoure el dret a un habitatge digne.

Amb la intervenció de tres destacats ponents sobre el
tema d'urbanisme, es desenvolupà la segona trobada
de les Vesprades Socialistes. Actes culturals que ja
comporten un important grau d'acceptació entre
l'audiència i que venen a enriquir les vetllades
solleriques per preparar opcions i alternatives
pel futur de la nostra ciutat: Sóller.

Jaume Colom, regidor, presentó als participants a
aquesta vesprada un tema ben actual i preocupant per
la majoria de sollerics, sobretot després de les
mostres d'ocultisme i manca d'informació de la
majoria governant a l'ajuntament solleric: Avel.lí
Blasco, Catedràtic de Dret Administratiu de la UIB,
Francesc Triay, Enginyer, i Joaquim Alcover, advocat.

Els sollerics podran accedir
a subvencions per marges

J.C.

Segons ha anunciat el res-
ponsable de l'àrea municipal
d'Infraestructures Bartomeu Dar-
der, els sollerics que vulguin,
podran optar a sol.licitar sub-
vencions per la reconstrucció
de marges.

A aquestes subvencions, tot
i que encara es desconeix
el pressupost destinat, hi

podran participar totes aque-
lles persones que vulguin, sense
necessitat de tenir un cas espe-
cial i podran apuntar-se al
departament municipal d'Infra-
estructures.

La Conselleria d'Agricultu-
ra ha estat la que ha posat en
marxa aquestes ajudes i será
l'encarregada d'avaluar
les demandes i propostes dels
Ajuntaments i particulars.

Encomanau a Déu ránima de

Lluís Cortés Segura
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Vesprades Socialistes  

Avell Blasco: "S'hauran de preveure compensacions
per als propietaris de sol no urbanitzable"

Agrupació Socialista de
Sóller 

El professor Avel.lí Blasco,
enceta el tema amb una introducció
jurídica al qué ha de ser un PGOU.

Remarca la importancia del
ti pus de sól: urbe], urbanitzableamb

les corresponents infraestructures
i sal no urbanitzable o rústic.

Entre els altres documents que
contempla un PGOU, la Memòria
especifica la discrecionalitat de
l'Administració Municipal en la
determinació de l'ús del sed, que

permet un detall del que es pot fer
a cada zona.

L'estudi econòmic regula la
forma de desenvolupar les inver-
sions, estructures,... previstes al Pla
i en definitiva és el document que
permet própiament la viabilitat del
pla i que els polítics hauran de
tenir ben present si volen anar fent
tot alió que es preveu i que en defi-
nitiva configura el seu pro-
grama davant unes prope-
res eleccions. El professor Blas-
co, volgué deixar ben ciar que el
propi Pla ha de preveure la finan-
ciació de les diferents infraestruc-
tures a dotar. Precisament a la majo-
ria de PGOU fallen els mecanis-
mes de gestió que no es fan efec-
tius. L'urbanisme falla per manca
de gestió i no es posen en marxa
els mecanismes d'execució.

Finalment, Blasco reconegué
que l'actual legislació urbanística
és incompleta i que en un futur
haurà d'incloure mecanismes de
compensació envers als propietaris
d'aquells sòls no urbanitzables.

Resum històric de
legislació urbanística

A continuació Francesc Triay,
enginyer, va fer un resum històric
al llarg dels anys i dels progres-
sius canvis que s'hi han introduit,
així com la relació que ha d'exis-
tir entre els plantejaments i les Admi-
nistracions Públiques.

S'expressà en la convicció que
el PGOU ha de respectar l'inte-
rés general i promoure el dret
a l'habitatge digne. Així mateix
que els beneficis del Pla han de
retornar a la societat que ha pro-
mogut aquest plantejament.

La competencia de l'actual
Urbanisme és autonòmic i en con-
cret del CIM. Als tribunals, els temes
d'urbanisme es resolen com a
màxim al Tribunal Superior deJus-
tícia de les Balears. Finalment
l'autonomia municipal té molta
capacitat de gestió.

Triay recordó que Sóller fou el
primer municipi en tenir un
PGOU i això sempre és elogia-
ble, considerant que la majoria

no en té i erròniament es confor-
men amb unes normes subsidió-
ries que evidentment no permeten
una bona gestió municipal ni una
plan ificació de futur.

Fianalment lamentó que la
manca de gestió de les Adminis-
tracions Autonòmiques i Locals
hagin impossibilitat inversions i
millores als propis municipis i que,
evidentment, els anys perduts ja
són irrecuperables.

En darrer lloc, l'únic
ponent solleric

En última instància intervengué
el solleric Joaquim Alcover, que
per deferencia cedí els primers torns
als convidats, i que centró la seva
disertació en un tema complicat i
conflictiu: les urbanitzacions.

En un repàs històric assenyalà
que les urbanitzacions proliferen
a partir deis 60, com a sego-
na vivenda i d'especulació.
La feina fou ràpida i sense aca-
bar les infraestructures. El defec-
te sorgeix ja a la mateixa Llei del

Sól que permet la urbanització i
l'edificació sense la corresponent
dotació de serveis. D'aquesta
forma els promotors no han entre-
gat les urbanitzacions i els Ajun-
taments no han fet les recepcions.

Per acabar incidí en que l'urba-
nisme és el motor econòmic dels
ajuntaments que, malaura-
dament, a Sóller no es cuida.

Seguidament, els assistents
pogueren participar d'un col.loqui
ben animat que va resoldre molts
de dubtes i que en resum deixà
una fita ben clara: saber quines
han de ser les directrius clau d'un
PGOU i de quina forma es pot
consultar la documentació que
integra aquest PGOU.

Jaume Colom despedí l'acte
agraint l'assistència i recordant que
el proper 13 d'agost es fará
la tercera vesprada amb un altre
tema ben actual:

la carretera de Deià. Com
sempre a les 21'30 hores al casal
de la Caixa.

que va morir a Palma, el dia 31 de Juliol de 1993
a l'edat de 82 anys

Havent rebut els Sants Sagraments i la
Benedicció Apostòlica

Al Cel sia
Els seus apenats: Esposa, Francisca Ma Mora Alberti; fills, Rafel,

Guillem, Elvira i Ma Francisca; fills polítics, Carme Frau, Catalina
Rullán, Tomás Arbona i Gabriel Morey ; nets, Lluís, W del Mar,

Margalida, Catalina, Lluís, Josep, Joan i Francisca; germans polítics,
Pilar Salas, Antònia W Mora, Pere J. Mora i Magdalena Castany er;
fillola, Elvira Cortés Salas; nebots, cosins i damés familiars (presents

i absents) participen a les seves amistats tan sentida pèrdua i vos
demanen el tengueu present en les vostres oracions per la qual cosa us

quedarem profundament agraïts.

Casa mortuòria: C/. Romaguera, 33.

DELS MEMBRES DEL EQUIP DE
BÀSQUET DEL "MAMBO KINGS"

AL SEU AMIC MIQUEL CAPÓ
Tots els membres del "MAMBO KINGS", volem felicitar a un
deis nnctres jugadors, en MIQUEL CAPÓ, que aquest dissabte
contreurá matrimoni amb la també amiga nostra Janine. Us
desitjam de tot cor que sigueu molt feliços i que aquesta
nova etapa de la vostra vida us doni gojoses sorpreses.
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Billar

Els assistents
lliuraren un obsequi
al promotor del
Torneig Joan Socias 

Sopar-
Inauguració
Torneig Sant
Bartomeu

Joan

El passat dimecres, dia 28,
la totalitat de jugadors, acom-
panyats de les seves respecti-
ves senyores, i com no de la
premsa local, es reuniren a Ca'n
Pipeta, per degustar un mera-
vellós pa amb oli, com només
sap preparar l'amo Antoni,
seguit d'unes exquisites darre-
ries i un bon cava per brindar

per la prosperitat del billar
solleric.

L'acte fou convocat pel Pre-
sident del "Centro"Joan Socias,
com a inici del Torneig de Sant
Bartomeu.

SOCIAS HOMENATJAT
PELS ASSISTENTS

Inesperadament, Joan
Socias, que cumplia 60 anys,

rebé un senzill, però emotiu
homenatje de tots els assistents,
que li lliuraren, de mans del
billarista més veterà (Pere
Magraner 80 anys), una artís-
tica medalla dedicada, amb la
seva corresponent cadena
d'argent.

Palabres de gratitut, emo-
ció i amistat tancaren aquesta
inoblidable vetllada, preludi
d'un interessant matx local.

Dos històrics del Billar Solleric. Pere Magraner fou l'encarregat
de lliurar la medalla a Joan Socias.

Guerrero i
Coll tercers
a Llubí

Joan

Bona actuació local a Llubí
diumenge passat.

Dins la categoria d'homes
en Manuel Guerrero acon-
seguí el tercer lloc, amb 7
punts. S'imposà el seu germà,
el Ilosetí Joan Guerrero, amb
nou punts, seguit del també
Ilosetí Cristòfol Cuenca. Nico-
lau García, de s'Estarle del
Correr de so Lluna, es classi-

Manuel Guerrero

ficà amb 4 punts.
A la categoria de nins en

Bartomeu Coll, guanyador
de la tirada del Port de Sóller,
aconseguí també el tercer
lloc, amb 6 punts. S'imposà
dins aquest grup el Ilosetí
Miguel Hidalgo, amb 7 punts,

seguit del també llosetí Joan-
C. Martin, amb la mateixa pun-
tuació que el solleric.

VINENT TIRADA

Passat demà, diumenge, a
Sant Llorenç, a les nou del matí,
a la que també hi assistirà una
representació sollerica.

Bartomeu Coll

Com de costum, congregará a la quasi
totalitat de ciclistes balears

XVII Campionat de les
Balears de Muntanya

Joan

La Federació Territorial
Balear de Ciclisme acaba de
concedir un any més -i van
17-l'organització de la móxi-
ma prova Balear de Mun-
tanya per a veterans, el
Camplonat de les Bale-
ars de Muntanya, que

del XXV aniversari de
la fundació del Club
Ciclista "Defensora
Sollerense", és el diu-
menge dia 22 d'agost, amb
sortida a les 10 del matí de
davant l'Hotel Edén, del Port
de Sóller.

El recorregut seró el deis-

El Puig Majar sera de nou el jutge implacable d'aquests
forlats i admirables corredors veterans.

des de els seus inicis s'ha
disputat sempre dins la nos-
tra Vall, al Club Ciclista
Local.

La data de celebració
d'aquest nou esdeveniment
esportiu, integrat dins els
actes commemoratius

sic de cada any:

Hotel Edén, Co'n Repic
(Sóller), Port de Sóller, Ca'n
Repic, Port de Sóller, Monu-
mentHeroins del 11 de Maig,
Carretera del Puig Major, amb
arribada davant el Túnel Gran,
després de recórrer uns 36 qms.

Veu esportiva
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Ciclisme 

El deje:nene Francesc Horrach s'adjudica brillantment el Trofeu

Santa Pixedis.

Ciclisme

Francesc Horrach "Xes-
qui" s'adjudicó brillantment el
Trofeu Santa Pixedis, dis-
putat a Petra en dos sectors.

En el primer (120 qms. en
carretera) el triomf fou pen
Gelabert, entrant el corredor
deianenc en el lloc sisé.

En el segon (cronoescala-
da de Bonany) s'imposà cla-

Put de la general.

A Porto Cristo el també
deianenc Joan Horrach acon-
seguí el segon lloc, i a Sa Pobla
en Sebastià Ripoll el tercer,
mentres en Joan tingué una
caiguda que l'ha tingut apar-
tat de la bicicleta més d'una
setmana.

Al "XXXIV Trofeu Gran

Premi Ciclista Algaida", dis-
putat el passat dilluns, dia 26,
en dos sectors i 53 participants
(juvenils i aficionats), en Xes-
qui (C.C. Caimari Olis Mar-
torell) es classificà en el lloc
quart, a 1'29" del guanyador
Francisco Quiñones (Gomila).
El segon classificat fou n'Ale-
xandre Doury (Derbi), a 1'28",i
el tercer en Bartomeu Amen-
gual (Cicles Amengual), amb
el mateix temps que
n'Horrach.

Tir de Fono

Joan	 rament en Xesqui, aconse-
uint així el triomf abso-

•
Xesqui, triomfador a Petra



Dimarts
passaren la
revisió física

Bielet

Dimarts passat, hora-
baixa, els jugadors del
C.F. Sóller foren sotme-
sos a les proves físiques
per l'equip tècnic format
per Miguel Bestard i
Alfons Ramon, amb
l'ajuda de n'Antoni Rufián
que, per la seva expe-
riència dels anys que
porta a la casa hi
col.laborà desinteressa-
dament.

Els jugadors passa-
ren les proves satisfac-
toriament. Es pot treure
la conclusió de que es
troben en un perfecte
estat físic.

L'Eivissa
descendit de
categoria

Bielet

Dilluns passat es fe
públic, per part de la Real
Federació Espanyola de Fut-
bol, un comunicat en el que
s'anunciava el descens
de categoria del C.F.
Eivissa, degut als deu-
tes que arrossega, de
més de cinquanta milions
de pessetes, tinguent que
jugar la propera tempora-
da a la Tercera Divisió.

El seu lloc ala Categoria
de Segona B está pendent
de que la Federació l'assig-
ni a un altre club. El Penya
Santa Eulàlia és el que
té més possibilitats de subs-
tituir-lo.Les gradereries estaren plenes. No era per menys.

LLOGUERS 045,04,A»
Lloguer i Venda de Maquinària

Informarn als nostres clients i amics que l'horari del
mes d'agost será el següent:

De 830 a 1430 h.	 C/. Victoria, 48-A.
Dissabtes tancat.	 TEl. 63.23.71 - SOLLER

L'equip ja está a punt!
Bielet

L'equip de futbol del Port
de Sóller está a un mes del
començament de la Higa i ja
está entrenant amb tota nor-
malitat.

L'equip tècnic format per
Pep M.Got i ajudat a la
banqueta per Miguel
Pomar, tendran a les seves
ordres als següents jugo-
dors:

(segueixen de la tempo-
rada passada):

Toni Galindo, Juan Ruíz,
Guillem Coll, Ricardo Gar-
cia, Guillem Cabot, Alfredo
Manrique, Toni Ribas, Toni

Barrero, Fes tus Badaskhra-
ye, Xiscu Raja, Xiscu Gue-
rrero, Pep M. Coca, Bernat
Forteza.

Els jugadors que s'han
incorporat de nou a la dis-
ciplina del club, procedents
de la cantera local són:

Toni Raja, Pep López,
Juan Vicens, David Pedrero,
L.Molino, Miguel Rodríguez,
M. Coll.

Han estat baixa per diver-
sos motiusJ.Jorquera,J. Vidal,
T Garcia i C. Ros; en aques-
ta plantilla que s'ha ajunta-
da sobretot per la seva joven-
tut, es pot fer un bon paper
en aquesta Higa vinent.

Futbol Primera Regional

1 2
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Futbol Tercera Divisió

El passat divendres
es presentaren
els equips

Bielet

Tal com estuvo previst, el
passat divendres horabaixa
es va fer la presentació dels
equips per després donar pas
a l'encontre amistós contra
l'equip del Génova.

Lc roda de premsa no
es va fer

Tal com us anunciàvem a
la passada edició, el nou Pre-
sident de l'entitat havia de
donar una roda de premsa
abans d'iniciar-se el partit.
Segons hem pogut sebre D.
Joan Piguillem no arriba a
l'hora prevista i els actes
varen tenir modificacions; tam-
poc dirigí paraules ni a la plan-
tilla ni als aficionats presents,

cosa que va prometre realit-
zar en el primer partit de
Higa de Ca'n Maiol. Aquest
redactor per assumptes labo-
rals no va poder esperar que
arribas, per tant, deixam per
una nova ocasió les paraules
del nou President.

Christian més líder que
mai

El partit contra l'equip de
Génova va ser una prova més

Els
sis equips

del C.F.
Sóller

assistiren
a la

presentació.

per demostrar que l'equip d'en
Bestard va per bon camí.

De sortida jugaren Juan jo,
Sergi, Vázquez, Nadal, Rodrí-
guez, Tovar, Sacarés, Marín,
Moll, Juan Carlos (jugador que
está a prova i pot fitxar) i Gil.

Tal com es desenvolupava

el partit es feren molts de can-
vis, entrant al terreny de ¡oc
Aguiló, Christian, Valcaneras,
Carmelo, Ferrer, Pomar, Monge
i el porter Alcover.

A la segona part va
venir l'espectacle

Després d'una primera part
dominada pels locals pera
amb un joc poc vistós, s'arriba
al descans empatant a zero.

Els canvis tal com es pro-

duiren donaren més efec-
tivitat de cara a porta i Chris-
tian va obrir el marcador; Agui-
ló marca el 2-0 i Moll va fer el
gol de la tranquilitat. Després
amb un altre cop de Christian
i Aguiló tornàrem mullar un altre
pic, acabant el partit en un 5

a O que deixa satisfets als pre-
sents.

Diumenge partit contra
el Consell

Per passat demà diumenge
a les 19'30 hores es disputara
un partit amistós contra el Con-
sell, equip de Regional Pre-
ferent. En Miguel Bestard
podrá tornar fer algunes pro-
ves i posada a punt amb resul-
tats positius.



Futbol Cadet

Bielet

L'equip Cadet del
C.F. Sóller per aques-
ta pre-temporada té
programat, pel pro-
per dia 14 d'agost a
les 18'00 hores, un
partit amistós contra
l'equip del Sant
Francesc a Ca'n
Maiol per ajudar a la
posta a punt per a la
vinent temporada.

Lladó, Moren,
Querol,

Carbonell,
Bernat, Coll,

Puig, Marroig,
Raja, Víctor,

Ripoll, Ventura,
Bruno, Mas,

López, Portillo,
Galindo, Héctor,

Enseñat, Arbona,
Ravi, Estarellas,
Ernesto i Muñoz

(Zeta),
component la
plantilla dels

cadets.
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Futbol Base

Plaza, Arbona, Esteban, Matilla, Oliver, Arbona, Guerrero, Rada, Llompart,
Gonzalo, Antoni-Lluís i Damià, componen l'equip aleví. Querol estava absent.

Pomares, Reynés, Sampol, Pinya, Miqui, Oliver, Fontanet, Barceló, Juan jo, Rullán,
Torrens, Far i López, componen l'equip infantil Sóller.

Arbona, L. Oliver, Vicente, Enseñat, Torrens, Mel, Jordi,
Mayol, Timoner, Esteva, Campos, Bota, Oliver i Ismael

formen l'equip Infantil Sollerense.

Petanca

Caldentey, Martí, P. Pomares, Rodriguez, Burgos, M. Enseñat, Ros, M. Morell, G.
Carbó, Casas, T. Enseñat, Colom, Paris, Márquez, Valcaneras, Seguí, J. Enseñat, T.
Ribas, P. Ribas, Paredes, Hernaiz i Gómez, són els components del conjunt juvenil.

Buixó

Es celebró aquest passat mes
julio!, el ja tradicional torneig de
petanca modalitatdobletes, jugat
a les pistes del C P. Unió de Sóller.

Una nombrosa inscripció de
jugadors, un total de 40
dobletes, varen prendre part a
la competició, la major partici-
pació va ser de jugadors del C.P.
Unió de Sóller amb 18 dobletes,
seguit pel Belles Pistes amb 14,
després Sóller i Bar Central de

Palma amb 3, Lidia 2 i Hostalets
1.

La classificació final quedó
així:

GENERAL
I.- Jaume Nadal -Jaume García.
2.- Josep Valladolid - Pep Ferrer.
3.- Jaume Reinés - Manolo Man-

rique.
4.- Llorenç Reinés -Josep Ignacio.

REPESCA:
1.- Bartolomé Timoner-Antònia

Martorell.
2.- Pere Coll - Miguel Cardell.

El C.P. Sóller es reforça

La meta fixada per a la pro-
pera temporada pel C.P. Sóller
és l'ascens de categoria, és a
dir, recuperar el lloc que li

correspon dintre del món de la
petanca, pel seu historial i
per la qualitat dels jugo-
dors. Es conservare' el bloc de
la temporada passada i s'han
incorporat nous jugadors de
reconescuda valua. Entre ells cal
destacar a Tolo Timoner i
Agustín Martínez procedents
del C.P. Unió de Sóller i s'està
xerrant amb un altre que per-

tany al C.P. Belles Pistes; será
una auténtica sorpresa. El C.P.
Sóller té previst inscriure un
equip per jugar la Higa de Pre-
ferent, un altre per la Tercera i
un de categoria femenina, per
poder fer front a aquestes com-
peticions amb garanties sufi-
cients; han estataltescom a jugo-
dors els següents: Jaume Serra,
Jaume Palou, Pau Selles, Toni
Castillo, Pere Falet Puig. La rela-
ció de les al.lotes es donará en
properes informacions.

S'han incorporat nous jugadors



Els sollerics estaran
presents a la Pujada
a Sant Salvador

Santi

Els mecànics Pau i Marce
estan treballant intensament
en la posta a punt del R-5 GT
Turbo de n'Albert Frau, i
l'Opel Corsa GSI de n'Anto-
ni Forteza, que juntament

amb el Ford Fiesta 1.3, pilo-
tat pen Bartomeu Vicens,
estaran presents a la nova edi-
ció de la Pujada a Sant
Salvador, que es disputará
els vinents dies 28 i 29
d'aquest mes.

Vos tindrem informats !

Torneig Sant
Bartomeu-93

Joan

Començà amb molta intensitat el Torneig Sant Bartomeu, moda-
litat Bricole, dominat des del començament pen Maudet i Joan
Socias dins Primera Categoria i en Labrador dins Segona.

Aquests són els primers resultats:
L. Bota O -J. Socias 2
J. Maudet 2 - B. Enseñat O
M. Ferrer 2 - P. Torres O
J. Aguiló O - P. Jaume 2
A.Labrador 2 -J.Quetglas O
P. Magraner 2 - J. Socias O
P. Torres 1 - A. Labrador 1
L. Bota O -J. Maudet 2
B. Enseñat O -J. Socias 2
P. Magraner 2 -J. Maudet O

El Torneig es disputa a una volta dins
la Primera Categoria, i a dues dins la Sego-
na.

El darrer classificat de la Primera Cate-
goria baixarà automàticament a Segona,
i el Campió de Segona pujará a Primera.

El Torneig començà el passat dia 29 de
Juliol i está previstque finalitzi dia 18 d'Agost.

Hi haurà trofeu pels tres primers classificats de cada categoria.

sala Reffeaao
EXPOSICION DE MONOTIPOS DE

TALLER ABIERTO
S. Woelki, F.F. Córcoles, X. Jurado, J. Margón,
L. Herwitt, J. Marín, M. Docampo, D. Blanco.

Del 4 al 17 de agosto

Horario de 11 a 13 h. y de 19 a 22 h.
Telf. 63 13 29

pogué influir en aquest
cicle de conversió d'una
bota en sabata?

Possiblement sigui molt baix
el percentatge d'influència i molt
mejor fou el del propi peu. El
qual al final és el vertader artí-

desestabilitzen l'estàtica de/peu
i poden acentuar i originar mol-
tes lesions.

5.- Lo Ilaçada del cordó és
de gran importància. Evita les
l'acodes ràpides que es desfan
amb facilitat. Evita les llaçades

fex de tant de canvi, i de futurs
canvis.

L'industria del calçat espor-
tiu omple les nostres tendes d'una
infinitat de marques, amb unes
característiques tècniques que a
vegades són poc conegudes per
l'usuari, que sempre es deixa dur
més pels ídols i els interessos dels
comerciants, oblidant les carac-
terístiques de la morfologia del
seu peu, del seu pes, i del terreny
aquí a on seran emprades. Tot
això són factors preponderants
a l'hora de comprar unes saba-
tes de futbol.

fortes i compresives que poden
ocasionar problemes circulato-
rís. Evita les llaçades al voltant
de la cama o per damunt els tur-
mells.

6.- L'ús de calcetins nets de
cotó, sense costures, són impres-
cindibles per a la práctica dià-
ria d'aquest esport.

7.- Mai has d'estrenar saba-
tes de futbol en un partit. Es reco-
manable un període d'adapta-
ció perquè s'emmotllin als peus.

8.- El calçat de futbol s'ha de
cuidar d'acord amb les seves
característiques, i s'ha de nete-

Mai has d'estrenar sabates de futbol a un partit.

ELS 10 CONSELLS DEL
CALÇAT PER AL FUTBOL

1.-Cada peu és diferent i pre-
cisa un calçat d'acord amb la
seva estructura.

2.- El calçat bo ha de ser lleu-
ger, flexible i amb un bon ajust.

3.- Les sabates de pell faci-
liten una millor transpiració que
les de material plastificat, que si
bé són més econòmiques a la
/larga són cares i de canse-
qüéncies fatals per els peus.

4.- Ulls amb els tacs. Cada
terreny té el seu tipus de tacs.
No oblidis que uns tacs desgastats

jan d'una manera o de l'altra.
Un jugador amb sabates brutes
i mal cuidades reflexa un espe-
rit de desordre, despreocupa-
ció e interés, donant uno mala
imatge per el seu club.

9.- No són les sabates cares
les millors, ni les més cares són
les pitjors. L'informació técnica,
les característiques del material
l'adaptació al peu de cada un

són els paràmetres a tenir pre-
sents.

10.- Davant qualsevol pro-
blema o lesió als peus l'asses-
sorament metge es fa indispen-
sable.

Cada peu es diferent i precisa un calcat d'acord amb la seva estructura.    
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Automobilisme Medicina Esport Base        

Billar

Dr. Teo Cabanes
Dr. Bartomeu Mari

L'evolució de la clàssica bota
per al futbol, que tant empraren
els nostres padrins i els peoners
del futbol en aquest país, tam-
poc pogué aguantar
el pas del temps. Així
que aquelles botes de
pes i canya alta que
cubrien els turmells,
deixant limitat el seu
moviment, de poca
flexibilitat, gran dure-
sa i pes i amb tacs
característics i revolu-
cionaris en un princi-
pi, feien de la bota el
máxim exponent del
calçat esportiu de Ila-
vors.

Amb els anys i la constant
evolució del futbol la clàssica bota
aná suportant els primers can-
vis. Se li baixa la seva altura,
deixant lliures els turmells, alli-
berant així aquesta articulació,
es millorà la flexibilitat del calçat,
exteriorment rebé l'impacte de
l'industria que mitjançant ana-
grames i logotipus emprava
aquestcalçat com a reclam publi-
citari, les tres bandes la mitja
Huna etc... no només milloraren
la qualitat de la bota sinó que
la dotaren d'una bona imatge,
i grades als laboratoris i a la
Biomecánica es perfilaren els
darres avanços com les cunyes
antipronadores, l'ubicació dels
tacs, els diseny de tacs recam-
biables, etc... tal és així que
d'aquella primitiva bota només
pogueren sobreviure els llargs
cordons.

Fins a on la medicina

De la bota de futbol a la
sabata per al futbol



Joan Socias, President del C.S.: "La cursa estava a punt de
desaparèixer... Enhorabona a l'equip d'organització"

Es van perfilant posicions a la pista del Victòria 

Abultades victòries de
F. Deià i T. Fontanet

T.C.

Interessant segona jornada
la viscuda la passada setma-
na a les instal.lacions del C.P.
Victòria. En el pla estrictament
esportiu no hi haguégaires sor-
preses i el públic assistent als
encontres disfrutó, un cop més,
amb les actuacions dels joves
jugadors.

Fotos Deia i Transports
Fontanet no tingueren gai-
res problemes per imposar-se
als seus respectius rivals; amb-
dós ja es perfilen com a serio-
sos candidats als blocs d'honor.

Per altra part, Ca'n Toni
Réia es tope: amb un brillant
Mambo Kings que li plantel
cara; malgrat tot, la victòria

mai no perillà pels "quatriba-
rrats". Me'n Fot també va
sebre imposar el seu joc sense
gaires dificultats sobre un volun-
tariós Esport Jove.

Per acabar, el darrer par-
tit de la jornada resulte] el més
igualat; al final el triomf es
decanta a favor d'un Autos
Lladó sólid en defensa.
Resultats:
Me'n Fot - Esport Jove, 83-
62.
Mambo Kings - Ca'n Toni
Réia, 49-66.
Fotos Deje, - Rock & Gol, 81-
21.
T. Fontanet - Coordinadora,
99-27.
C. Dragons Autos Lladó,
50-66.

CLASSIFICACIÓ
Fotos Deià 2 2 O 4 167 6E1
T. Fontanet 2 2 0 4 154 60
Can Toni Réia 2 2 0 4 152 87
Me' n Fot 2 1 1 3 147 134
Coordinadora D. 2 1 1 3 122 130
Autos Lladó 2 1 1 3 89 151
Mambo Kings 2 0 2 2 101 123
Esport Jove 2 0 2 2 100 169
Rock & Gol 2 0 2 2 54 136

Básquet
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Atietisme

A pesar de la carència
de mitjans econòmics i
estructurals

Joan

Hi haurà nova edició de la
Cursa Popular Ciutat de
Sóller, segons comunicava
l'equip organitzatiu, en roda
de premsa, el passatdilluns dia
26.

"A pesar de la carencia de

Torneig
Fermin Millón

Pere P.

Aquestes són les
classificacions actuals,
després de la desena
jornada:
1.-Bestard Sport, 18 punts.
2.- T. Muntaner, 17 punts.
3.- Bar Paris, 16 punts.
4.- Caf. Paris, 16 punts.
5.- F. Far, 14 punts.
6.- F. Deyá, 13 punts.
7.- P. Corneta, 10 punts.
8.- Ca n'Antuna, 9 punts.
9.- Carrer Rosa, 8 punts.
10.- L'Horta, 6 punts.
11 .- Sugus, 6 punts.
12.- Brusquers.., 6 punts.
13.- A. Lladó, 6 punts.
14.- Kairselauten, 5 punts.
15.- Los Pijos, O punts.
16.- Ca'n Pou, O punts.
El resultat de la
setmana:

Bestard Sport 4-Transo.
Muntaner 7
TORNEIG INFANTIL

Aquests són els resultats
del Torneig Infantil, des-
prés de la segona jornada:
1.- C. Timoner, 4 punts.
2.- Brisamar, 4 punts.
3.- Bar Es Cantó, 4 punts.
4.- C. Llompart, 2 punts.
5.- Bestard Sport, 2 punts.
6.- All Start, 2 punts.
7.- Sa Seu, 2 punts.
8.- Bar Nadal, O punts.
9.- Litter Star, O punts.
10.- P. Camelo, O punts.

mitjans econòmics i estructu-
rals..." (Pep Pomar).

L'important és treure enda-
vant la XIV edició que estava a
punt de desaparèixer... Enho-
rabona a l'equip d'organitza-
ció. (Joan Socias).

El pressupost és d'unes
640.000'- ptes. (Sebastià
Vicens).

A més de So Nostra comp-
tarem amb el patrocini del Grup
Serra (Paulí Aguiló).

• - • - • - • - • - • - • -
La data escollida per a la

celebració és la tradicional, la
setmana abans de les Festes de
Sant Bartomeu, el diumenge dia
15 d'agost, amb sortida des de
la Placa a les 9'30 hores.

Hi podrá participar tothom
que vulgui, sent distribuits els

participants així:
BENJAMINS: nascuts 1983-84
i posteriors.
ALEVINS: 1981-82.
INFANTILS: 1979-80.
CADETS: 1977-78.
JUNIORS: 1974-75-76.
PROMESES: 1972-73.
SENIORS: 19530 1971.
VETERANS A: 1942a 1952.
VETERANS B: 1941 i anteriors.

Els benjamins, alevins i infan-
tils faran la Mini-Cursa (Plaça,
Correr de sa Mar, Placa Amé-
rica, Gran Via, Rectoria, Placa),
amb un recorregut d'uns mil
metres i sortida a les 9'35
hores.

Les restants categories faran
la CURSA POPULAR, Sóller
- Port i tornar, amb uns 8.900
metres de recorregut, i sortida

Futbol 5 en Pista

Dia 15, la "XIV Cursa Popular
Ciutat de Sóller"

a les 9'30 hores.
L'organització atorgarà pre-

mis als tres primers classificats
masculins i femenins de cada
categoria. Camiseta pels 125
primers classificats a les dues
curses, i diploma a tots els arri-
bats, podentconcedir a més tro-
feus especials, segons conside-
ri oportú, d'acord amb la ins-
cripció i l'estímul de la partici-
pació.

Les inscripcions es
podran fer fins dia 12

d'Agost, a les 21 hores, a
les següents adreces:

"Circulo Sollerense", Sec-
ció d'Atletisme (Tele fon
63.12.06).

Ajuntament de Sóller (Tel.
63.02.00).

A qualsevol de les Oficines
de So Nostra.

Pels no residents a Sóller
s'acceptaran inscripcions fins 45
minuts abans de donar-se la sor-
tida.

Els dorsals es podran reco-
llir el dia abans de la Cursa, de
les 18 a les 21 hores al "Cen-
tro". Els no residents podran reco-
llir-lo fins 45 minuts abans de
la sortida.

PETITS ANUNCIS

UNIVERSITARI fa clas-
ses de repàs de primer,
segon i tercer de BUP
(matemàtiques, física i
química), preparació per
cursos posteriors. Inf. Telf.
63 32 16 i 63 1398.

BANUS antiguitats.
Restauració, compra i
venda de mobles i
d'objectes antics. Correr

de la Rosa, 3. Telf. 63
28 73 i 63 1067.

COMPRAM MOBLES
i qualsevol ultra cosa rús-
tica o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats Anto-
ni de sa Coma (Jeroni Bis-
bal). Carrer del Vicari Pas-
tor, 8. Telf. 63 08 65 i
63 07 68.

GASOLI per a cale-

facció a domicili. Telf. 63
14 62 i 63 03 87.

110 M2 DE SUPER
LUJO directamente sobre
el mar; no existe otro
apartamento mejor en
todo el Mediterráneo.
Ven a verlo, Las Perlas;
camino del Faro. Inf. 63
2851.

SE VENDE MARK 1

CAMP, Evinrude 15 cv.
casi nuevo. Telf. 63 18
40.

SE VENDEN Y ALQUI-
LAN aparcamientos. Telf.
63 14 04. Inmobiliaria
Villalonga, calle del Mar.

CERCAM AL.LOTA o
jove de 21 a 35 anyscom
a representant comercial.
Inf. Telf. 63 30 91.

ES VEN Seat 127 PM-
K. Preu interessant. Telf.
63 22 01 i 63 39 68.

ESTUDIANT UNIVER-
SITARIA fa classes de
repàs a al.lots d'EGB. Inf.
Telf. 63 27 99.

SE OFRECE CHICA
para trabajar por horas
en Sóller, Deyá o Forna-
lutx. Inf. Telf. 63 34 25.



G.M.

Poques són les
ocasions de qué es
disposen a Sóller
per poder escoltar
en directe una
orquestra simfón
ca. Això va ser
possible dijous de
la passada setma-
na al temple parro-
quial de Sant Bar-
tomeu grades a
l'organització con-
junta d'un concert
entre Alma Con-
certs i Joven-
tuts Musicals.

Els protago-
nistes de l'event
foren els joves
components de
I 'orquestra
Corelli de Berks-
hire, Anglaterra,
els quals interpre-
taren obres de
Mendelssohn, Vivaldi, Bruck
i Brahms.

Joves músics
Malgrat la interpreta-

ció de les obres no fos per-
fecta (fet plenament dis-
culpable per l'edat dels
músics situada entre els 1 3
i els 1 9 anys) el públic sortí

satisfet del magne i inusual
concert.

Cal destacar del recital
la brillant direcció de
Michael Sullivan i la

interpretació del solo del con-
cert per a violí i orquestra
en la menor de Vivaldi rea-
litzat per la ¡ove Lucy Rim-
mer.

Pagues vegades Sóller té l'oportunitat d'escoltar conjunts musicals de seixanta-dos components.

-111~ :~1~11E 	 111~1~115.

L'Orquestra Simfònica Corelli
dona un recital memorable

p qt.1

kr _prov
25perfectes de

ormino seituctiva
J.C.

El passat diumenge un fet
un tant insòlit ocorregué a
la nostra vall. Un dia d'agost
un llamp feréstec caigué
directament dins el casc urbà
de la nostra ciutat, concre-
tamentjustdavant l'esta-
ció del tren, pegant a un
pal de ferro dels que supor-
ten els fils de distribució
eléctrica d'El Gas.

Eren poc menys de les
set del capvespre, i s'escolta
un fort esclafit que deixà a
les fosques l'enllumenta
públic del centre de la pobla-
ció.

No obstantaixó, els efec-
tes del llamp foren molt selec-
tius, perquè si algunes cases
es quedaren sense Ilum, a
algunes altres afectó al tele-
visor i a unes terceres a
l'ascensor.

Les conseqüències més

perjudicials de la descàrre-
ga les patiren les líniestelefó-
niques i els ordinadors con-
nectats directament a un
modem de transmissió de
dades. En aquest sentit, els
més afectats foren els abo-
nats de La Caixa, ja que
aquesta entitat bancària es
queda sense comunicació
amb el centre processador
de dades al llarg de tot el
dilluns i sense teléfon durant
dos dies.

També es posaren en fun-
cionament les alarmes de
quasi tots els bancs del cen-
tre de la vila.

Semblava que una gran
tormenta s'acostava però
SOIS plogué i caigué calabruix
durant uns cinc minuts de
rellotge.

En definitiva, un fet que
no sol succeir mai i molt
manco en aquesta época de
l'any.
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Succeits 

Un
"tironero"
fou detingut
per la
Policia Local

J.C.

Diumenge capvespre la Policia
Local tingué un servei mogudet si con-
tam amb el fet del llamp i afegim l'encalç
que feren a un "tironero".

Tot començà a l'estació del tren
quan en A.P.O., natural de Sóller, va
pegar un "tirón" a la bossa
d'una senyora que estava esperant
el tren. L'individu començà a córrer i
fou impossible d'agafar. Els presents
donaren part de la Policia Local i varen
descriure la indumentaria que porta-
va el subjecte.

De seguida les dues patrulles de
servei integrades, cada una, per un
Policia, es posaren a cercar pels
redols més sospitosos. Al punt,
A.P.O. fou localitzat a la carretera de
Palma, al costat de ca'n Repic que feia
auto-stop", es pensa que per anar a

ciutat. Fou detingut i enmanillat per un
dels policies auxiliars amb que comp-
ta la Policia Local de la nostra vall.

Després de la detenció del presumpte
autor del delit, la Policia Local el tras-
nadó a la Guardia Civil que es feu

càrrec d'instruir l'atestat i el posterior
trasllat davant el jutge.

Música

Joventut

12 hores,
1 2... a
Plaça

C.P.

La nit del dissabte al diu-
menge passats un grup de
¡oyes ens ho passórem molt bé:
estiguérem des de les nou del
vespre de dissabte fins a la
mateixa hora de diumenge
dematí asseguts enmig de
placa ben a la fresca.

Durant tot el vespre jugà-
rem a diferents jocs de taula,
beguérem molt de café per
poder aguantar el ritme del cos
i no gaudírem d'un sol moment
de silenci.

Comencárem la marató uns
quinze companys i Vacabdrem
sols deu.

Cal remarcar que les darre-
res hores foren dures, però
Vánim d'aguantar desperts fins
a les nou en punt ens aluda a
aconseguir-ho.

Esperam que en properes
edicions duguem a terme altres
tipus de maratons de 12
hores!!!.

Gran Concert:
A Sóller

La Defensora
Dia 7 d'Agost a les 22:00 h

S'altra Banda
i per primera vegada a Sóller

The Cylinders
Entrades 500 a la venda a:

Bar Central, Es Mirall, Limoixx
- Bunyola, Sa Fonda - Deià

i a Sa Taquilla

No T'ho Perdis




