
011er
Núm. 179
	

100 Pts.	 Setmanari Independent d'Informació Comacal
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Educació

lots Sant, fest
• i vida i la mort

Diumenge és Tots
Sants. La festa dels vius i
la festa dels qui s'han
adormit en el Senyor.

Cap festa de l'any acon-
segueix arreplegar, corn ho
fa aquesta, tots els qui
anam de camí amb tots els
qui ja han arribat. I és la
Ressurrecció de Crist que
ho fa possible.

La Diada de Tots Sants
ens arriba amarada, corn
tota festa, per l'afirmació
de la vida, tan breu i pre-
destinada a la mort. Aques-
ta diada desperta i afirma
tanmateix la bondat de la
creació, malgrat el sofri-
ment i el dol.

Tots Sants ens recorda
la nostra identitat: haver
estat rentats per la sang
de l'Anyell.

Tots Sants ens aclareix
el sentit del temps i de la
vida. Són dons que hem
d'invertir. I caldrà sebre
triar: Feliços si escollim
Déu... o estam de dol... si
som humils.. , si tenim fam
i set de ser justs... si som
compassius i nets de cor...
si posam pau... si som per-
seguits pel fet de ser
justs... Feliços, fins i tot,
en la incomprensió, la soli-
tud, la calumnia, el dolor...
la mort.

Feliços tots serem!

•umenge,

dia 15 de

novembre
"BAIXADA

A SOLLER"

Come/15a a

entrenar-te

El triatló arriba a la nostra Vall

G.M.

L'edifici de l'Institut Guillem
Colom de BUP no será ampliat
sinó que es construirá un segon
&Mol, segons es desprèn d'una
reunió que tengué lloc a finals de
la passada setmana entre la
direcció del centre, representants

del Ministeri d'Educació i Ciència,
de l'Ajuntament i de l'empresa
constructora.

El MEC ha arribat a aquesta
conclusió creient que els fona-
ments de l'edi fici ja iniciat, sobre
el qual estaven previstes dues
plantes més, no resistiria la
sobreedificació. La consignació
pressupostària prevista per dur a

terme aquesta obra
sera destinada a la
construcció d'un
nou edi fici de sem-
blants característi-
ques a la planta
que es preveia edifi-
car, que s'ubicarà a
continuació del
gimnàs.

inici d'obres

Durant els darrers
dies s'han iniciat
les gestions per
l'elaboració d'un
nou projecte, adap-
tat a l'espai de qua
es disposa, i
s'espera que les
obres comencin
abans de finalitzar
l'any parque així ho
reglamenta la con-
cessió. Per la seva
banda l'Ajuntament
s'ha compromès a
gestionar amb lp
máxima rapidesa

lble la Ilicancia

tr) , 	) 
s. I

El projecte inclourà la cons-
trucció de quatre aules i l'apa-
rell de la calefacció, però s'hau-
ran de reduir sensiblement les
mides de les aules per raons
d'espai.

Problemas del canvi

Fonts del centre han exposat
els problemas que suposa la
construcció d'un segon edifici de
BUP. El més important as la des-
centralitzacló de l'espai, motiu
pel qual les noves aules no seran
utilitzades permanentment sinó
corn a laboratoris o tallers. L'edi-
fici no comptarà amb serveis
higiènics perquè estava previst
que els alumnes utilitzassin l'ubi-
cat al pis inferior. Per altra banda
per tal que l'edifici antic compti
amb servei de calefacció s'haurà
d'adequar una conducció sub-
terrània des de la futura caldera;
ja que es preveia que l'aparell fos
instal.lat a la segona planta i
s'utilitzás per a tot l'edifici.

La teulada del "xalet"

Un altra problema que suposa
la no construcció del segon pis
Os la manca de teulada a l'edi fici
ja existent. El MEC i la direcció
del centre ja han demanat que
sigui l'Ajuntament qui es faci

- càrrec de la dpIaci6 de teulada,.a
l'edffidrettie'no s'ampliarà ja que
fou L'adnAistracib sollerica qui el

-construí, f °In j 	s

Davant les dificultats tècniques per ampliar l'existent

El MEC opta per construir
un altre edifici de BUP

La delegació del Ministeri d'Educació i Ciència a les Balears ha confirmat a la direcció de
l'Institut de BUP Guillem Colom que les obres de construcció de l'edifici escolar no poden

continuar perquè els fonaments no ofereixen garanties suficients de resistència. Per aquest
motiu el MEC opta per destinar la quantitat prevista per a la constucció del primer pis a la
construcció d'un nou edifici que podria estar I lest per al proper curs escolar. L'estructura

d'aquesta nova construcció s'haurà d'adaptar al terreny de qué es disposa.

La Caixa de Balears Sa Nostra cedirà a
l'Ajuntament de Sellar l'edifici de la seva
propietat que posseeix junt el Jardí Bota-
nic, segregat del Camp d'en Prohom, cona-
gut corn la Casa del Pagas, segons ha
anunciat el regidor de l'Ajuntament de
Sellar, Amador Castanyer, el qual es dedi-
cara al Museu Balear de Ciencias Natu-
rals.

Abans de signar la cessió, que tendra
inicialment una validesa de 25 anys, Sa
Nostra i l'Ajuntament hauran de regularit-
zar la situació de l'actual seu del Museu
que, recordem, ja va ser donada per Sa
Nostra paR),anpara no s'ha firmat el
traspàs.

V6.'comprometre a fer coksf,r1
fr' canvi  de 4a cessi6 et,

'derentitat bancaria a les 540S

Sa Nostra cedirá
la Casa del

Pagès al Museu
de Ciències

baura

.r9P)Itg

lininNommilmsrip

peu dins la nostra Vall.
El triatló esta a punt d'entrar, amb bon

Dues empreses solleriques, (Gymnapo-

Joan

gammoRt:-

lis i Pizzeria Domenico), relacionades des
de la seva creació amb l'esport, tenen en
projecte organitzar, a començaments
d'estiu el "Primer Triatió Ciutat de Sóller",
de carácter popular, obert a tothom.

La cursa, corn és habitual, començaria
amb una oroya de natació (molt possible-
ment la travessia del Port de Sóller, amb
sortida de la Pizzeria Domenico), seguida
del ciclisme, camviant en aquesta ocasió la
bicicleta de carretera per la de muntanya,
acabant amb la cursa d'atletisme.

Vos tindrem informats!

La clàssica i habitual bicicleta de carretera
serà substituida en aquesta ocasió per la de

muntanya.

k.	 011n1111?
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Sorteig d'ahir
dijous, dia 22

d'octubre

3 9 30
34 38 40
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Dijous, 29 d'octubre 	 42,136

Dimeces, 21 d'octubre 	 55,444

Darts, 27 d'octubre 94,441

Dilluns, 26 d'octubre 	 83,436

1Nvendres, 23 d'octubre „ 18,563

(Serie 045)

Per TotsSants
temps inestable i

fred

Joan Puigserver
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Veu del PSM

Al.legacions al
Port Esportiu

El PSM ha donat per acabada la cam-
panya de recollida d'al.legacions al Pla
Director de Ports Esportius del Govern
Balear. En total han estat 1.031 les
al.legacions recollides de tots els ámbits
politics, socials i culturals. Esperam que
aquesta sigui la darrera passa que s'hagi
de fer per evitar la construcció d'un Port
Esportiu a una banda que no sigui la
Base Naval. Tot i això, no descartam
altres accions per evitar la pressió de
certs grups que encara intenten que es
construeixi a algun indret de la nostra
costa i que, en el fons, no és altra cosa
que voler urbanitzar amb l'excusa del
Port Esportiu.

La Comissió de Governació no funciona

Ja fa més de tres mesos que la
Comissió de Governació no es reuneix
per tant, molts dels temes pendents que

s'hi haurien de discutir no queda altre
remei que presentar-los al Ple (cada tres
mesos) o bé adreçar-los mitjançant
instància a la Batlessa per veure si són
atesos i solucionats. Sembla mentida
que la contradicció del President d'a-
questa Comissió, Sr. Bartomeu Colom,
sigui tan gran: per una banda diu que els
temes no s'han de discutir al Ple (que
només s'han de votar), pér l'altra no con-
voca la seva Comissió per discutir-los:
fantástic, democràcia pura.

La Torrentera i el Sr. Darder

Parlant de democràcia, resulta que al
darrer Ple el PSM va demanar al Sr.
Andreu Oliver la següent interpel.lació:

"Corn es poden fer unes medicions
per posar un vial a la zona de la Torrente-
ra si encara no s'aprovat l'Avanç de Pla-
nejament? Corn pot dir als veïnats per on
passarà el nou vial si l'equip redactor del
Pla encara no ho té decidit? Per qué s'a-
tribueix la facultat de prendre decisions
que són competència exclusiva, al
manco de moment, de l'equip redactor?

A quina Comissió de Govern es va apro-
var això?".

ldò bé, el Sr. Oliver cedí la paraula al
Sr. Darder qui Ilegi la seva resposta que
volia esser la quadratura del cercle i que
només va servir per demostrar la seva
posició monolítica (per no dir una altra
cosa): el Sr. Darder manifestà que el
Govern Balear podia fer el que volgués
en aquest sentit perquè hi tenia plenes
competències. Evidentment això és
demostrar com no es respon a alió que
es demana. Si el Govern Balear ha iniciat
aquests estudis és perqué algú de l'Ajun-
tament de Sóller ho va demanar i el que
volíem saber era qui ho havia demanat,
quan i com. Perquè és molt greu que un
Ajuntament que és a punt de treure un
nou Pla d'Urbanisme s'ha avanci i ja faci
estudis amb un itinerari ben pensat i
definit que podria no coincidir amb la
solució que plantejará el Pla. Corn veim
un deu al Sr. Darder per la seva
intel.ligència a no contestar alió que li
demanen passant per damunt d'un dels
drets que són fonamentals en democrá-
cia: el dret que té l'oposició a controlar
els que governen.

d'uns anys de festeig
que han finalitzat amb
l'unió matrimonial de dos
cors embadalits per
l'amor i la mirada orien-
tada a la creació d'una
familia plena de goig i
benaurances.

Na Maria i N'Adolfo
es coneixien des de fa
més de deu anys i ara,
corn a escaló mitja,
s'han volgut unir matri-
monialment per l'esglé-
sia católica. Si aquest
escaló ha estat el mitja,
el darrer que els queda,
el que els conclourà la
resta de la seva vida,
esperam que estigui tot
ple d'amor, pau i felici-
tat. Enhorabona!!

Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés

SEMBLA MENTIDA:

- El llarg que és el dia.
- La poca vergonya dels que volen que ens

afluixem el cinturó.
- Que si els sollerics tinguessin el que toca

tenir, ja haurien fet corn feren amb aquell mem-
bre de la fiscalia de taxes.

- Que els sollerics el foteren dins la font de
plaga i en acabar ja contarem.

- Que no hi ha manera de veure-hi dos dits
més Iluny dels nas.

- Que algunes de les meves amigues anti-
catalanistes, ara vagin a fer cursets de català.

- Que ara resulti que una d'elles pot accedir
al grau superior.

- Que, malgrat tot, els anti-catalanistes
tenen raó. A Catalunya són poques les perso-
nes que parlen el català.

- Que nosaltres en feim més festa que ells
mateixos.

- Els problemes que pot suposar el fet de
que la Policia Local no cobri ni les hores ni la
prolongació de jornada.

- El pes que ha posat algun Policia des de
que estan a les dependències del Jutjat.

- Que ma Ilibertat em tengui empresonat.
- Que no siguin les muntanyes que es tro-

ben, que siguin els homes.
- Que no direm el homes, perquè n'hi ha

pocs; direm les persones tot i que no fa llarg
les que hi ha pel mig.

- Que els temps canvien i mai podem saber
corn anirà. Però, així i tot, que Déu ens agafi
confesats.

- Que moltes mosques matin un ase.
- Que ja s'acabi el mes d'octubre.
- Que ja comenci el mes de novembre.
- Que molts dels que es pensen esser els

millors, van enrera ferm d'eser-ho... i el temps
que els queda.

- El prest que arriben les sis de la matinada.
- I les dotze de la nit.
- Que en acabar comptarem!

Nota de Societat

Enllaç matrimonial
Caballer-Pons

Aquest passat mes
de setembre s'uniren en
feliç matrimoni, a l'esglé-
sia del Convent dels
Sagrats Cors, la jove
parella sollerica formada
per Na Maria Pons i
N'Adolfo Caballero. Ell
del braç de la seva mare,
i ella del braç del seu
pare, anaren a rebre el
sacrament i la benedic-
ció matrimonial i, un cop
acabada la ceremónia,
ho elebraren amb els
seus familiars i amics
amb un sopar al Port de
Sóller.

Aquest matrimoni,
que gaudirà a bon segur
de tota la felicitat del
món, ha estat el fruit

EL TEMPS

Estació de Sa Vinyassa

TEMPERATURES

Max. 24,6 dia 27
Mim. 9,6 dia 26

Desprès d'un periode de pluges de 'quasi vuit
dies, ara ens ha arribat el vent.

Entre l'anticicló de les Azores i una borrasca
situada a les Illes Britániques, han provocat que
des de fa uns dies patiguem a la Mediterrània una
situació de Ponent. El vent ha arribat a cops
máxims de 58 km. h., amb temperatures altes i
baixa humitat..

Per aquests próxims dies es prevou un canvi
important en la situació atmosférica, a partir de dis-
sabte els vents giraran al Nort i es produiran ruixats
i qualque tempeste acompanyat d'una davallada de
les temperatures.

Aixi idó semble que per Tots Sants haurem d'a-
nar al cementiri abrigats. I convé preparar les estu-
fes i foganyes perquè el vespre el fred estará pre-
sent.



Grup d'esplai de Sóller

C/ Ses Escolapies, C/ BATACH 1 TEL: 633724, 633295,
632261. 630763, 631688.
HORARI DE LES ACTIVITATS: DISSABTES DE LES 15.30
A LES 19 HORES, DEPEN DEL GRUP.
TITULARITAT: Ajuntament de Sóller.

El juny de 1989 començava el grup d'esplai. A causa
de la torta demanda per participar a grups que es dedica-
sin a la formació integral en el Ileure, i davant la man-
cança d'aquesta oferta a Sóller, Serveis Socials prepará
un projecte per a la creació del grup. En una primera fase
es va fer la captació de monitors, en la segona la forma-
ció d'aquests i en la tercera s'obrí el grup als al.lots.

L'objectiu principal d'aquest grup es la educació inte-
gral en el Ileure. Aquesta educació inclou criteris d'integra-
ció (participen en les activitats del grup persones amb
deficiències) i de prevenció (els monitors estan preparats
per fomentar una actitut personal contrària a les adic-
cions nocives) que fomenten el creixement personal i una
actitud oberta.

El mètode se bassa en el pertit grup, la coeducació i
el grup tancat (quant s'ha començat el curs no es permet
l'entrada de més al.lots).

Es divideixen els/les al.lots/es segons l'edat, i que-
den així tres grups:

Els petits, que van dels 7 als 9 anys, els mitjans de
10 a 12 i els grans a partir de 13 anys.

Les activitats comuns a tots els grups són les reu-
nions setmanals, les excursions, els campaments i les
trobades amb els altres grups d'esplai de les Illes (Mostra
de la cançó i Diada de l'Esplai). S'han fet alguns intercan-
vis amb altres grups de les Illes. També s'ha col.laborat
en la Mostra, en l'organització de Ginkames a les festes i
amb altres activitats.

Tant si vols esser monitor com si vols apuntar-te a
algun grup, només has de venir un dissatbe a l'edifici de
les escolapies o telefonar a qualque numero dels indicats
a d'alt d'aquest escrit.

Serveis Socials. MMR/ OBP.

Premi "So Nostra d'Or"
Da. AINA ROSSE-
LLO RIERA, ha

estat premiada
amb un VIATJE A
TENERIFE (per a

dues persones)
en el sorteig de
"SA NOSTRA

D'OR", entre les-
persones que
tenen domiciliada
la seva pensió a
"SA NOSTRA".

A la foto el
Delegat a Sóller,
Sr. Mora, fa
entrega del premi
a la pensionista
Sra. Rosselló.

634106
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moviment associatiu de Sóller (14)

Glosa
per

an Jeroni
En Jeroni ha dimitit,
no vol ser manipulat,
es bon al.lot i honrat,
no en vol sortir malferit.

An es que
no sin, i

voldrien ser

Ser batlesa i Consellera

i Presidenta d'un partit,
si fa bona feina dins es Hit
es una dona de primera.

N'hi ha qualcun que pretén
an es poble comandar
i a ca seva no pot xerrar
perquè sa dona el mantén.

Hi ha qualque estornell
que es pensa ser un senyor,
es com un porc de Iletsó
que quan van a matar-lo
només té ossos i pell.

Ningú li vol ajudar
si una empresa este ofegada;
s'ajuntament este endeutada
i es barallen per entrar.

Antología

Misèries

revenges

Des de que el secretari
comanda a les Cases de la
Vila - i d'això ja en fa molts
d'anys sempre que es
produa un canvi de regidor
se celebrava un Ple extraor-
dinari. Al secretari sempre
Ii ha agradat l'ostentació i
la parafernàlia.

Però en Jeroni Bisbal,
que es el darrer regidor que
ha demanat el relleu, s'ha
quedat sense Ple extraordi-
nari. Això són les misera-
bles factures que passa el
poder quan un no se vincla
a les seves exigencies.

Per no tenir, en Jeroni no
tengue ni l'agrament públic
del portaveu dels Indepen-
dents, en Bartomeu
Colom. En canvi en Joan
"Deu" sí que va donar
l'enhorabona al regidor
dimitit, tot i que el mes de
juny en Jeroni sentencie la
destitució d'en Joan corn a
batle. I és que ni el senyo-
riu ni el demble democràtic
no s'aprenen: se té o no se
té.

Elisenda de Brusca

Gloses

Toni Coll Castanyer

FINCA
MULETA
GRAN

El propietario
prohibe la

recogida de
"ESCLATA-
SANGS" EN

DICHA FINCA

Calle Luna,12 - Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA

CURS DE TASTADOR D'OLI
La Unió de Cooperatives Agràries de les Bale-

ars (UCABAL), juntament amb la Cooperativa
Agrícola "San Bartolomé" i dins el programa
operatiu 5b "Foner", organitza un CURSET
FORMATIU sobre

"Anàlisi sensorial per a professionals de l'oli
d'oliva"

LLOC: locals de la Cooperativa Agrícola "San
Bartolome, carretera de Fornalutx número 8.

DURACIO: 14 dies (del 9 al 14 i del 16 al 21
de novembre del 1992).

HORARI: diàriament, de 16 a 21 hores.
MATRICULA: Gratuita.
INSCRIPCIO: Cooperativa Agrícola "San Bar-

tolome. TeLf. 630294. Horari d'oficina.

Impartiran el curs professors titolats del
Departament d' Olivicultura de la Universitat



PANADERIA y PASTELERIA

O FRAU
¿Juno, 7- Telefono 630132

Sant Joume, 7- Teléfono 631286
FABRICA: Illeto, 48- Con Tobolet - Tel. 63065 1

rwr
ÆIL

GORILA - KIKERS - GULLIVER -
J'HAIBER - CURA-PIES -

ORTOPEDIQUES PER INFANTS
Cl. SAN NICOLAS, 8- SOLLER

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
c.c.D.S. 
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Dks de fa molt de temps, quasi s'ha convertit en targeta d'identificació, es diu, es comenta, s'ha fet llei, que el nostre Institut és dels pitjors que hem tengut
aquests darrers anys. Els mals resultats obtinguts pels alumnes, la poca confiança que es té en el professorat, l'actitud passiva de l'alumnat, tot plegat, pareix
ésser que sols hi ha una causa. Es a dir, el poble, els pares, necessiten i demanen responsabilitats, i la porta que copetgen, pensant trobar els culpables, és
la de la directiva. Sense voler dramatitzar la situció i amb la clara voluntat de Ilimar diferències, entre els uns i els altres, aquí està el motiu del present reportat-
ge. Les explicacions que exigeixen els pares són més que normals però no s'adonen que la responsabilitat educativa pot, ben bé, començar en els bons habits

i costums de la família. En aquesta empresa d'educar tots hi tenin la nostra part. Els professicinals de rensenyança no volen fugir o allunyar-se de l'important
paper que han assumit en el desenvolupament  humà dels nostres fills, pero el que tampoc volen és sentir-se els únics culpables d'un fracas on tota la societat,

en conjunt, és rúnica responsable.

ernando Muugan 	 ernández:
"Del fracàs escolar tots en som culpables"

Salvador Martinez

Abans de posar xifres al
vol és important fer mend()
que quan es parla de l'Insti-
tut, en aquest, hi ha dos
centres ben diferenciats. No
és el mateix parlar de xifres
que fan referència als alum-
nes de F.P. o les xifres que
parlen dels alumnes de
B.U.P. "Entrar-ne en detall,
sens dubte, seria llarg i avo-
rrit" ens varen comentar els
caps i responsables d'amb-
dues directives del centre.
Pent, parlant en tants per
cent ens varen fer saber que

els nombre de fracàs esco-
lar no era més alt que qual-
sevol altre Institut de l'illa i
caient en les odioses corn-
paracions feren referència a
les xifres de l'Institut de Cal-
vià, on el nombre de suspe-
sos superava, en molt, al de
Sóller.
- En Fernando Mougan,
director del B.U.P, ens va dir
el següent: "En el curs 90-
91 varen tenir un total d'un
vint-i-cinc per cent de suspe-
sos i això, malgrat sembli
estrany, són xifres més que
normals. Per ventura, i aquí
si que ens podem aturar, el

que si es alarmant són els
números del curs 91-92 on
el tant per cent de suspesos
va arribar al quaranta-tres
per cent. Les causes
d'aquestes xifres, sens
dubte, estan en els alumnes
que varen passar de primer
a segon amb moltes assig-
natures pendents. A més a
més, aquest curs, va donar
alguns problemes d'ordre
motivats per la falta d'inte-
rés d'una gran majoria. El
càlcul de tots aquests
números está fet sobre un
total de 280 al.lots, que poc
varia d'un curs a l'altre".

Xifres d'F.P.

En quant als percentat-
ges d'F.P., els motius de
fracàs són molt diferents als
de B.U.P. Segons paraules
de la seva directora na M
Dolores Fernandez: "Els
alumnes de F.P. són aquells
nins que, per motius diver-
sos, tenen un E.G.B dolen-
ta, la qual cosa vol dir que
arriben a una F.P. amb un
nivell molt baix. No és exa-
gerat dir que, moltes vega-
des, feim una feina de guar-
deria amb tots aquells
al.lots que no poden tenir

accès a un hoc de treball
abans d'arribar als setze
anys. Això, si tenen sort.
També tenim alumnes molt
bons, amb un alt rendiment
acadèmic i que amb molta
facilitat poden trobar un
hoc de feina dins l'especia-
litat en que s'han format".

"Es cert - ens digué
que tenim xifres preocu-
pants en quant al nombre
d'abandonaments i de gent
que no supera els cicles,
perd això no sols es culpa
de l'escola. Posem un exem-
ple a una especialitat on, en
principi, no ha de ser difícil

trobar feina: Hosteleria.
Doncs be, en el curs 91-92
ho varen deixar, després
d'iniciar el curs, quatre
alumnes, varen repetir cator-
ze, i tot això d'un curs de
denou. Quin es el motiu
principal? Molts d'ell troben
feina i s'obliden per complet
de la seva tasca principal
que es l'escola. S'ha de
saber que hi ha un compro-
mís formal entre els hotels i
l'escola per a tots aquells
alumnes que volen presen-
tar-se als exàmens. Si no ho

Continua a la pág. següent

"Els alumnes, víctimes del bombardeig publicitari, volen
misumir. Se'n van a fer feina i molts deixen d'estudiar.

Els doblers són més  atractius que els llibres"

CUESOS DE CATALA PER A ADULTS

SS2-2133

OBERTA LA INSCRIPCIÓ EN L'OFICINA D'INFORMACIO I TURISME

AJUNTAMENT OE SOLLER

HORARI: DE 9'30 A 13 '30 h.

Inici dels cursos: 5 de novembre

Nivells: Elemental, Mitjà i Superior

COLLABORA L'OBRA CULTURAL BALEAR

--ell• •I a." I• le

C arn pa nya de
e___N_____,j_____.USIitzac'ie . elfetics



Reforma LOGSE
De la reforma, d'aquesta tan

controvertida reforma, també
en poguérem parlar. Tal volta
el mes important que ens
varen dir, i que sens dubte es
una primicia pel que fa - a la
dinàmica escolar dins la nos-
tra vall, es que les escoles
d'E.G.B es quedaran exacta-
ment igual pel que fa al nom-
bre d'alumnes. Es a dir, pel
que deia la normativa LOGSE,
quan aquesta estigués total-
ment implantada, les escoles
d'E.G.B. sols podrien tenir els
al.lot fins als dotze anys (el
que ara és 6 d'E.G.B.) o fins
als setze després d'haver
obtingut el vist i plau del
Ministeri la secundaria obli-
gatoria".

"Ara, la inspecció de la
Direcció Provincial ha comuni-
cat haver proposat a Madrid
que els dos Centres es
puguin acollir a la dinàmica
d'implantació de la LOGSE. A
l'Institut la situció quedarla
de la següent manera:

"La normativa LOGSE exigia
dels centres unes
instal.lacions i uns espais
que, traduts en doblers, eren
molts de milions. Conscients,
com som tots, i víctimes de
la greu crisi económica que
té el país, el Ministeri d'Edu-
cació i Ciència ha arribat a la
conclusió que, en el cas de

Sóller, el millor que podia fer
era repartir responsabilitats.
Les escales d'E.G.B imparti-
ran el primer i segon any de
¡'ESO (Ensenyança Secunda-
ria Obligatoria) i el segon torn
es podrà acabar a l'Institut.
Els cursos de seté i vu/té
seran els mateixos sols que
canviaran de nom. També és
molt important assenyalar
que el proper curs 1992-93
aquí, a l'Instituí, ja s'implan-
tara la reforma en els cursos
que aquest any hagin acabat
vuitè".

La secundaria

"Aix6, dit aixi, no pareix
res, pero ens fa pensar que
tot el que hem dit sobre com
s'organitzarà la secundaria
obligatória no esta massa
lluny de la realitat. Es a dir,
tot pareix indicar, que les
escoles d'Educació Genreal
Básica es quedaran amb el
primer i segon curs de ('ESO i
aquí, a l'Institut, acabaran el
primer cicle. Amb tot això,
encara no sabem corn ens
organitzarem respecte dels
claustres i les directives,
pero bé, al Ilarg d'aquest
curs esperam tenir un poc
més de Ilum i d'informació...
tot arribara."

eedeRpd
Pizzería — Café — Croissantería

Cl. [luna, 5.2'630907-07100 SOLLER

PIZZAS PARA LLEVAR

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FUNDADA EN 1900	 N.1. F. A. 07002827

TEL. (971) 6301 68
(de 80 12 y de 20 6 excepto sábados y días festivos)

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

-

•

Andreu BERNAT

MAQUINARIA DE HOSTELERIA
I ELECTRODOMESTICS
REPARACIO I VENDA

Tel. d'assistència permanent 63 35 37 Carrer de Sant Antoni s/n

07100 SOLLER
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"Entre les causes més importants del fracàs escolar hi ha la
falta de diàleg entre pares i fills"

Vé de la págs. anterior

fan no és per culpa de la
feina sinó perquè ells no
volen. Els empresaris són
els primers interessats a
tenir gent preparada, educa-
da i professional. D'això
depèn gran part de la nostra
economia. "Per acabar, sols
em queda fer menció
d'aquells alumnes que, des-
prés d'haver acabat tots els
cicles, tenen encara ganes
d'estudiar i comencen carre-
res universitàries."

Causes del fracàs escolar

Davant una qüestió corn
aquesta els dos directors
coincidiren. La seva respos-
ta conjunta va ser: "L'Insti-
tut de la Vall no és diferent
a qualsevol altre Institut.
Però si que té uns condicio-
naments ambientals que
influeixen en el comporta-
ment académic dels alum-
nes. Les zones costaneres,
d'alt nivell econdmic, perju-
diquen l'atenció envers
l'estudi. La vida que els
envolta, és una vida molt
materialista, hedonista i de
vida fácil. Tenen molt de
contacte amb els diners i
els és relativament fácil
obtenir tot quant volen. De
tot això, no en

té ningú la culpa més que la
societat que ens ha tocat
viure. Avui, per a ells, és
dificil estudiar".

"Perú tot això no és cert.
El que passa és que ells no
tenen la necessitat d'estu-
diar. Les families ho tenen
tot i els al.lots no veuen la
necessitat d'anar a cercar
alió que els manca perquè
la veritat és que no els falta
res. Per exemple, a certs
llocs de la Península on
l'economia és molt baixa
l'èxit d'estudi és molt alt,
perquè els al.lots saben que
tenint estudis es pot tenir
més mobilitat dins el món

, de la feina. A més a més les
societats riques, corn la
nostra, deixen de banda,
quasi sense voler, els valors
que ens fan més persona.
Es a dir, el diàleg, que NO
discussió, amb els nostres
fills i conviure amb la fami-
lia, que no viure amb un
mateix, desequilibren emo-
cionalment els alumnes.
Aquí, a l'Institut, tenim
molía gent que tenint
pares i familia, pareix un
"orfe" d'alegries i engresca-
ment, i sense això fa molt
mal viure i sobretot estudiar.
Es una tasca de gegants, i
no sols de l'escola, canviar
els valors d'una societat...
els alumnes estan més

temps davant el televisor o
al carrer que no a l'escola i
això es nota a l'hora d'ava-
luar."

Els professors

Davant les moltes polè-
miques que poden arribar a
suscitar certs professionals
de l'ensenyança els várem
demanar si ells podien fer
qualque cosa respecte a
certes peticions dels pares
per treure fora alguns pro-
fessors que tenien un index
molt alt de suspesos. La
seva resposta fou molt
clara: "Per llei tots els lli-
cenciats poden donar la
seva assignatura i totes les
assignatures que tenen a
veure amb la seva. Per
exemple, un professor de
Matemàtiques pot també
donar Fisica, o un professor
de Literatura pot també
donar Llatí o una Història de
primer".

"No és bo posar en
dubte l'interès i vocació
amb qué els mestres desen-
volupen la seva feina i, si
això passa així, tampoc no
és culpa seva, sinó del
Ministeri d'Educació que
obliga a fer-ho així perquè
els mestres puguin tenir jor-
nada completa. Per cert,
hem pogut saber que aquest

any molts dels interins que
varen fer feina amb nosal-
tres han aprovat les oposi-
cions, la qual cosa diu molt
a favor de la seva vàlua."

Disciplina

Un dels capitols impor-
tants a de tractar era el de
les normes de convivència,
és a dir: són o no són disci-
plinats els nostres fills? La
resposta va ser clara i preci-
sa:

"Al centre no tenim ni
hem tengut mai problemes
forts ni exagerats de con-
vivència. Mai cap alumne no.'
s'ha rebel.lat, de forma
insultant, a cap professor".

"Si aquesta pregunta té
a veure amb les sancions
que es varen imposar a cert
nombre d'alumnes el curs
passat, això té explicació.
Va arribar un punt que la Ili-
bertat, que sempre s'ha
donat, als alumnes, ja no
era llibertat sinó passotis-
me. Sempre haviem cregut
que un al.lot, als catorze,
quinze anys, pot ser respon-
sable dels seus propis
actes. Avui, els temps han
canviat i s'ha fet necessari
aplicar un codi i disciplina
que, tot s'ha de dir, sempre
ha existit."

OPOSICIONES
Inminente convocatoria Administración

de Justicia. Cualquier titulación.
Plazas en Sóller. Información 63 37 21.

CSASNOVAS 
FRIGORIFIC0$, 0.1.

REFRIGERACION INDUSTRIAL, BOTELLEROS, VITRINAS,
ARMARIOS, CAFETERAS, COCINAS INDUSTRIALES, CAMARAS

FRIGORIFICAS, AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO TECNICO
POST—VENTA, INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

POR VENTANA, CONSOLAS Y POR CONDUCTO, Y
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN VEHICULOS

Correr de Sa Mar, 153 — 07100 SOLLER. Teléfono 630771



Comunitat Económica Europea Hisenda
municipal 

J.C.

Segons va informar
Amador Castarier, regidor
delegat dels temes del
Museu Balear de Cléncies
Naturals, aquesta setmana
s'entrevistaren a Alaró, un
representant de l'Ajunta-
ment, un membre de l'Uni-
versitat i un membre del
Museu Balear, amb respon-
sables del Projecte Leader,
per tractar la possibilitat
d'incloure dins el projecte
comunitari el Jardí Botanic
del Museu, que treballa
especialment amb la flora i
la fauna autòctona i amb les
Ilavors i els endemismes de
les illes Balears.

Especies endèmiques

La important tasca del
Jardí Botànic es fonamenta

en la divulgació, 'estudi,
ensenyament, conservació i
protecció de les plantes. La
insularitat de la nostra
comunitat autònoma confe-
reix unes característiques
especials a la flora i es per
això que s'aprofita l'estruc-
tura de marjades muntada
al Museu, per reproduir un
aspecte determinat de la
vida vegetal a cada una
d'elles. Així, espècies ame-
naçades o en perill d'extin-
ció, endemismes, arbres
fruiters tradicionals, plantes
medicinals i aromàtiques,
espècies semblants d'illes
properes o tan llunyanes
corn Canàries tenen cabuda
en aquest jardí.

A la mateixa entrevista
també sol.licitaren distintes
subvencions per poder arre-
glar els marges dels torrents
i els diferents camins de
muntanya.

L'Ajuntament
rebrà dos
milions i mig
del Ministeri
d'Hisenda

J.C.

Segons va comunicar
a la darrera sessió d'infor-
mació a la premsa, el
delegat municipal de rela-
cions amb els mitjans de
comunicació Bartomeu
Darder, l'Ajuntament
rebrè del Ministerio de
Economía y Hacienda de
Madrid, en concepte de
liquidació de tributs de
l'any 1990, la quantitat
de dos milions i mig de
pessetes.

Aquesta quantitat seré'
retornada a l'Ajuntament
perquè l'havia cotitzat de
més en aquell exercici
anual. Ara, aquests
milions anirán a parar a
l'apartat de majors ingres-
sos i seran destinats a
pal.liar alguna de les mol-
tes mancances econòmi-
ques de les Cases de la
Vila.

El Jardí Botànic del
Museu de Ciències
podria ser inclòs en
el projecte Leader

Dia 15 de Novembre ès la
BAIXADA A SOLLER

L'emotivitat i l'afecte a l'hora de deixar, per uns moments, els records viscuts entre amics: el pas di
pioners/caravel.les a Ruta.

NIVOLA arribà al seu destí:
alpha'92
L'avió de la companyia NIVOLA pagué, a la fi, envolar-se aquest passat cai
de setmana. El seu destí, les Bananes, fou alterat per un inesperat aterratg(
d'emergència, on escoltes petits i grans pogueren demostrar les seves habili
tats i capacitats motrius a l'hora de saltar de l'avió sobre tot un conjunt d'activi
tats programades per l'alpha'92

6	 LVeu loeal
	

Veu de &Miel*/ 30 d'octubre del 19'

Aquest passat cap de setmana, l'A.E.
Capita Angelats celebra a Can Ribera
(Biniaraix) l'Alpha'92. Després del seu 30è
Aniversari, aquest agrupament escolta
comença una nova apoca, ens referim a l'i-
nici d'una nova unitat: els ferrerets, nins i
nines de 6 i 7 anys que amb un equip de
caps es disposen a seguir les passes de
Baden Powell dins l'aventura escolta. Fou
aquesta la novetat pels 31 anys d'escoltis-
me a Sóller.

Envolar-se i aterrar inesperadament dins
unes terres suposadament verges fou el
marc d'aquesta activitat escolta. Els indíge-
nes d'aquestes terres foren l'entreteniment
de petits i grans durant l'horabaixa i el ves-
pre del dissabte.

El diumenge comença amb una berena-
da de xocolata amb ensaïmades preparada
per escoltes-grans. Després, una gincana
per posar a prova les facultats i habilitats
Fornalutx

Furgoneta

En el darrer ple ordinari
celebrat a l'ajuntament de
Fornalutx, es comunicà al
Consistori que, en resposta
a la sol.licitud formulada fa
alguns mesos, la Conselle-
ria Adjunta a Presidència
del Govern Balear havia
adjudicat a Fornalutx una
subvenció a fons perdut per
a l'adquisició d'un nou vehi-
cle.

dels ferrerets, Ilobatons, daines, rangers
esplet, pioners i caravel.les.

El mig-dia, celebració Eucarística E

càrrec del consiliari escolta mossan Llo
renç Liada, i a les dues del capvespre un
gran dinar: paella i bunyols per a prop de
dues-centes persones que prepararen els
pares i les mares dels escoltes sollerics.

Després del dinar, els escoltes es reuni-
ren per unitats per així despedir els amics
amigues que aquest curs entraran a una
nova unitat: els passos, un moment emo-
cionant de cada una de les Alphes.
Enguany, llops/daines, rangers/esplet i
pioners/caravel.les han participat dels Pas-
sos'92, i ha resultat el següent:

s'ha creat una nova unitat, els ferrerets,
uns caps han canviat d'unitat per tenir
noves experiències i, una nova Ruta, que
será mas enllà part dels fonaments del
nostre agrupament solleric.

Es la segona vegada en
poc temps que Fornalutx
reb una ajuda per a l'adqui-
sició de vehicles munici-
pals.

L'anterior ocasió, ara fa
menys de dos anys,
s'acorda adquirir un Suzuki
que no ha donat el rendi-
ment desitjat, sobretot a
causa de la manca d'espai
de carrega posterior i per
no resultar adequat a l'oro-
grafia de terme municipal.

L'ajuntament disposarà d'un nou vehicle

Donat que el muntant
de la subvenció - 800.000
pessetes - no cobreix total-
ment el valor del cotxe, el
Consistori acordà suplir la
quantitat necessària amb el
pressupost ordinari. Des-
prés de debatre la qüestió,
l'ajuntament s'inclinè per
una furgoneta marca
Renault, model 4L, per
unes 844.000 pessetes.

VENDA DE PISOS
• PORTER AUTOMATIC

I 11	 ,111	 • ANTENA COLLECTIVA
•!!	 • ASCENSOR

"	 III! =II 111,	 11111	 • TRESPOL DE MARBRE
_1110	 • MATERIALS Priméra Qualitat

• APARCAMENTS
Facilitats 15 anvs Pisos a Partir de 14.000.000 PROMOTOR LLAUD,

INFORMACIO: CONSTRUCCIONS GORI PUIGSERVER Rvdo. Miguel Rosselló.19. Tel. 630753 FAX 63 3313 SOLLER



Una olla al foc causà
l'alarma general

J.C.

Dimecres d'aquesta
setmana salte l'alarma a la
ciutat de Sóller i un bon
susto va esser el resultat
fi nal. El fet es centra a una
vivenda de l'Avinguda
d'Astúries, quan començà
a sortir gran quantitat de
turn per una finestra de la
casa situada al número
vuit. Ben aviat el penic es
va estendre entre els vens,
que avisaren els efectius
de la Policia Local.

Arribats al lloc del suc-
cet, els agents optaren per

entrar dins la vivenda per
una finestra. Un cop a
l'interior, es pogueren ado-
nar que allò que en un prin-
cipi pareixia un foc impor-
tant, sois era una olla que
estava al foc i s'havia que-
dat sense aigua.

Quan ja es va conèixer
amb certesa el motiu de la
fumassa, es va llevar l'olla
del foc... i assumpte aca-
bat. De totes maneres els
bombers, que també
havien estat requerits,
donaren una ullada técnica
abans de donar per concho-
sa la intervenció.

Succet

Dos !ladres detinguts després
d'entrar a una apotecaria

G.M.

Efectius de la Policia
Local detengueren dijous
de la setmana passada
dos individus pressumpta-
ment causants d'un roba-
tori en la Farmacia Grau
del carrer del Vent.

Els !ladres utilitzaren el
sistema denominat
"butrón" per introduir-se
a l'establiment, consistent
en foradar la paret de

l'escala situada al costat.
A les 5 h. de la demati-

nada, aproximadament,
els voluntaris de guardia
de la Creu Roja sentiren
renous extranys als quals
no donaren importancia
fins que a les 6 h. veren
sortir de l'apotecaria dues
persones sospitoses.

Posats en contacte
amb la Policia Local,
aquesta inicia una batuda
per la zona i localitzaren a

la Placa d'Espanya dues
persones que responen a
les inicials J.H.L. i J.J.C.
de 23 i 38 anys d'edat
respectivament, als quals
seis intervingueren medi-
caments i una quantitat
indeterminada de doblers.

Els pressumptes
autors del robatori foren
posats a disposició de la
Guardia Civil qui continua
les diligencies correspo-
nents.

Succet
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Segons la puntuació de l'IBAVI Cultura ComunkacIons
Chrl    

Seixanta-set sollerics
tenen dret a una vivenda
de protecció oficial

Des del passat mes de
juny es trobes exposades
al tauler d'anuncis de les
Cases de la Vila les 'listes
informatives de les puntua-
cions atorgades per l'Insti-
tut Balear de la Vivenda
(IBA VI) a les sol.licituds de
vivenda de protecció ofi-
cial. Significa això que
l'IBAVI ha estudiat una per
una les sol.licituds formu-
lades pels particulars de
Sóller que volen obtenir
una vivenda, i els ha adju-
dicat una puntuació provi-
sional, d'acord amb les
dades proporcionades pels
propis interessats.

D'acord amb aquesta
puntuació, l'IBAVI determi-
na si el peticionari té dret
a una vivenda i quina
modalitat de vivenda se li
adjudica. Les modalitats
possibles són tres: venda,
lloguer i lloguer subvencio-
nat.

Les soLlkituds

En total es formalitza-
ren 127 peticions, noranta
una de les quals han estat
admeses i trenta sis han

estat refuades per manca
de documentació, per
excés d'ingressos o per
incompliment del decret
regulador. D'aquí que
l'IBAVI admeti que hi ha un
total de 91 families que
reuneixen les condicions
suficients per accedir a
una vivenda de protecció
oficial de promoció pública.

De les sol.licituds
admeses, trenta tres ho
han estat per a la modali-
tat de venda, altres qua-
ranta una per a la modali-
tat de Iloguer, i les desset
restants per a la modalitat
de lloguer subvencionat.

El solar

La major quantitat de
sol.licituds es formularen
l'any 1991, en temps del
batle Joan Arbona, que
estava decidit a impulsar
aquest tipus de vivendes.

Ara, la passa següent
consistirá en la dotació
pressupostaria per part de
l'IBAVI per construir viven-
des protegides a Sóller
seguidament, l'ajuntament
haurà de proporcionar un
solar de propietat munici-
pal on construir-les.

Nova Terra
oferirà dues
obres
teatrals a
benefici
de La
Defensora

Redacció

Demà dissabte, el
grup teatral solleric
Nova Terra, dirigit per la
polifacètica Maria Váz-
quez, interpretara dues
obres de teatre a bene-
fici de la Societat
Recreativa i Cultural
"Defensora Solleren-
se".

En aquesta repre-
sentad() múltiple, s'ofe-
riran les peces "Es
metge a garrotades" i
"L'Estàtua". Ambdues
obres són molt entre-
tengudes i divertides. Si
a l'interés dels argu-
ments hi afegim la gra-
cia i el bon quefer del
grup Nova Terra, és ben
segur que el públic gau-
dirà d'un vespre molt
agradable.

La iniciativa del grup
Nova Terra de posar
aquestes obres en
escena, es deu a les
dificultats económique
que atravessa la socie-
tat Defensora Solleren-
se. Tot i les importantís-
simes obres de millora
que s'han fet a la reha-
bilitació de la façana i
altres reparacions inte-
riors, encara queda una
considerable inversió a
fer, corn es la urgent
reparació de la taulada
de l'edi fici.

Entrevista positiva

Els directius de la
societat, s'han entrevis-
tat amb la batlessa,
Isabel Alcover, per
intentar trobar una solu-
ció adient als proble-
mes económics que
pateix la Defensora
Sollerense i, pel
moment, es gestiona-
ran una serie d'ajuds a
Sóller i fora de Sóller.
La Batlessa va esser
conscient del que signi-
fica aquesta societat
per a la nostra ciutat i
sobretot, va valorar la
disponibilitat que els
membres que la compo-
sen han tingut sempre i
en tot moment cap a
l'Ajuntament i el poble
de Sóller.

La Comissió de Govern de
l'Ajuntament de Sóller ha
acordat per unanimitat
emprendre accions legals con-
tra aquelles persones que
han posat barreres als
camins de muntanya, anome-
nats públics o locals, ja que
això, segons el portaveu
municipal Bartomeu Darder i
el regidor Amador Castañer,
suposa una prohibició no
adient, ja que tothom ha de
poder circular lliurement per
aquest tipus de camins sense
trobar cap trava.

Finançament

Aquesta mesura es deu a
l'interés que té el consistori
per dur a terme les repara-
cions i asfaltats de tots els
camins rurals públics possi-
bles, i per alzó ha presentat
sis sol.licituds al pla de millo-
ra de camins rurals anual.
Aquest pla esta finançat en
un seixanta per cent del total
de pressupost per la Conse-
llena d'Agricultura, i el quaran-
ta per cent que queda per
l'Ajuntament.

Anteriorment els ajunta-
ment presentaven tots els
projectes que volien fer i se'n
concendien els que les possi-
bil.litats econòmiques del la
Conselleria podien suportar.
La redacció del projecte a
finançar corre ara a càrrec de
la Conselleria, i això suposa
evitar les despeses de redac-
ció de projectes que tal vega-
da no es poden dur a terme.

Sis projectes

En aquest exercici s'han

Lluita contra els particulars que
tanquen els camins públics

Jaume Casasnovas

No és aquest el cas del camí del Barranc, però molts particulars
intenten barrar el pas del públic pels antics camins rurals.

presentat un total de sis pro-
jectes, el pressupost total
dels quals puja vint-i-un
milions i mig de pessetes,
amb obres a:

-Camí de s'Ermita: 527
metres.

- Camí de Ca'n Guide: 385
metres.

- Camí de So'n Pons: 326
metres.

--Tram Camí de Balitx:

219 metres.
- Camí de Sa Torrentera:

623 metres.
- Part del Camí de S'Illeta:

1500 metres.
De totes les propostes'

no se sap encara si sera pos-
sible accedir a alguna d'elles,
i així i tot se desconeix quina
és. Quan la Conselleria s'hagi
pronunciat se farà la redacció
dels projectes.

PANADERIA — PASTISSERIA — CONFITERIA

(c,ea ,earefi a»
CAN PANXETA DE PLAÇA

D.N.I 41151244 N

Comunica als seus clients que de dia 2 al 16 de
novembre ambdós inclosos estará, tancat per
vacances.

Perdonin les molèsties.
Gràcies.

5- Telèfon 63 02 28 - SOLLER (Mallorca)

L'APA de l'Institut
GUILLEM COLOM CASASNO VAS

de Sóller
CONVOCA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA per dia 3
de novembre a les 20,30 hores (primera convo-
catoria) i a les 21 hores en segona convocató-
ria.

Es demana la máxima assisténcia.



J.S.

Dijous de la setmana
passada tengue lloc al
local provisional de l'Asso-
ciació de la Tercera Edat
una projecció de filmines,
que fou dirigida i comenta-
da per mossèn Bartomeu
Barceló.

L'acte començà amb la
presentació del conferen-
ciant, a càrrec del nostre
col.laborador Joan Seguí.
Mossèn Barceló es felanit-
xer, té 46 anys i fou orde-
nat sacerdot l'any 1972.
Ha treballat a les diócesi
de Mallorca i Menorca, ha
estat rector solidari de la
vall de Sóller i des del
1988 exerceix de missioner
a la diócesi del Burundi.

Burundi és un país

situat a l'Africa central, al
nord del I lac Tanganica. Té
27.834 km2. de terreny
mal pla travessat per varis
rius, el més important dels
quals es el Ruvunu. El
clima es tropical i l'econo-
mia entre agrícola - cereals,
batates, café, cot6 - i rama-
dera, sobretot vaques. Els
habitants pertanyen a la
tribu bantú (hutus), parlen
kirundi o francés i són cató-
lics o de creences animis-
tes. El regia) polític del país
es molt semblant a una dic-
tadura.

Les filmines

La col.lecció de filmines
presentades i comentades
per Bartomeu Barceló per-

meteren als assistents fer-
se una idea de la forma de
vida i dels treballs quoti-
dians de la gent d'aquell
llunyà país.

Els bantús duen uns
vestits molt elegants, que
solen esser blancs per a
les dances.

Van tapats tant si fa sol
corn si no, i sempre van
descalços.

Les cases tenen
poques comoditats, fetes
amb fang i argila. Pel que
fa als serveis comunals,
tan sols compten amb
l'església i l'escola, on s'hi
han instal.lat els bancs de
fusta que financia l'ajunta-
ment de Sóller.

Les dones són les que
treballen i els homes es
passetgen mentre els joves

són a escola o juguen a fut-
bol.

Fan desfilades i ballen
els diumenges, a la vegada
que els espectadors s'ho
miren dalt d'un arbre. Per
cert, que els darrers quatre
anys han sembrat mes de
quatre mil arbres.

Solen caminar molt per
les malmeses carreteres: a
vegades caminen cinc
quilòmetres per poder asis-
tir als serveis religiosos,
que són atesos per tan
sols tres preveres. Les
al.lotes, des de la confirma
ció fins al matrimoni, tenen
l'obligació de fer un servei
a la parroquia i, a vegades,
reben quatre sacraments al
mateix temps. Alguns
homes tenen una dona, i
altres dues.

Bunyo1ada

En acabar la projecció,
els assistents pogueren
degustar una saborosa bun-
yolada preparada per Cata-
lina Sansó, Joan Ferragut i
altres voluntaris, i financia-
da per "Sa Nostra" de Bale-
ars. Acompanyaren els bun-
yols un vinet moscatell i
altres refrescs. Assistiren
a l'acte el regidor de sani-
tat, Bernat Cabot, i el repre-
sentant de l'entitat finance-
ra, Bartomeu Oliver, que
brindaren amb els asso-
ciats i els felicitaren. El
president Josep Mora
també dirigí unes paraules
als presents per anunciar-
los que per Nadal entraria
en funcionament el nou
local de les Escolapies.

Mossèn Bartomeu Barceló dona a conèixer el Burundi

Veu local
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VIERNES
KARAOKE A PARTIR DE LAS 22 H.

SABADO
ORQUESTA "ESTEL D'OR" Y

KARAOKE
DOMINGOS

KARAOKE A PARTIR DE LAS 17 H.

Cl. Sa Lluna, núm. 74Viga eakt„ Te1.63.28.74

Vos ofereix un extens assortit en sabates de pell
d'home, dona, infants, esportives, calçat

mallorquí I pantufles.

NUEVA DIRECCION
COCINA SELECTA

Porto Mar
Restaurante

Se complace en comunicarles
que a partir del próximo dia 6,
estará a su disposición con su
nueva carta todos los fines de
semana.

"Déjenos acariciar su paladar"

Plazas limitadas
Teléfonos:-6-3 14 22

63 04 79

ANTONIA CABOT TOMAS 

ADMINISTRADOR FINQUES

Collegiat ro° 17-861  

Assesoria en matèria d'arrendaments:
peritació del valor en renta,

estudi condicions especials dels
contractes,

informació actualitzada de les Ileis
aplicables...
* * *

Redacció de contactes d'arrendaments
de finques urbanes i de locals de

negoci...

* * *

Certficacions i notificacions d'augment
d'I.P.C. i de diferència de contribució...

* * *

Constitució de Comunitats de
propietaris,

Estatuts i Reglaments de régim interior.

Plaça d'Espanya, 2 - tel:. 63 38 43

C • oT

Veu de Sóller
PUNTS DE VENDA

Sóllor: Estanc de Placa. Can Godo. Con Pere. Can Calatayud. Cala-
bruix. Con Miguel Llouner. Botigo So Creu. Botiga Ca na Marqués.

L'Horta: Comestibles Vidal. Port: Quiosc Lorent. Papeleria Chachi. Dos
Amores. Fornalutx: Can Corona. 1)&6: Es Forn. Palma: Ouiosc del Born.
Estanc Placa Fleming.

Biblioteca ifoment de cultura popularAvisos eclesials
SOLEMNITAT DE TOTS SANTS

A les 4 del capvespre, si
Déu vol i no plou, ens aplega-
rem a celebrar l'Eucaristia, la
victòria damunt la mort. Ens
ajuntarem vora tots els qui dor-
men el somni de la Pau, vin-
clats, vius i difunts, a la mort i
ressurrecció de Jesucrist.

CELEBRACIONS DE LA PENI-
TENCIA

Com a preparació per a
Tots Sants queden per cele-
brar:

Avui divendres dia 30, a les

19 hh. a St. Bartomeu.
Dissabte, a les 19 hh. a

l'Horta (dins la Missa).
Dissabte, a les 20 hh. a

Biniaraix (dins la Missa).

COMMEMORACIO DELS FEELS
DIFUNTS

Dilluns dia 2 es faran les
següents celebracions:

A st. Bartomeu (Sóller): 9
h. i 20 hh.

A l'Horta: 19 hh.
Al Port: 19 hh.
A Biniaraix: 20 hh.
A Sta. Maria de l'Olivar: 17

hh.
A l'Hospital: 18 hh.

PREGÀRIA DELS JOVES DE
CONFIRMACIO

Avui divendres a les 21 hh.
es reanudaran les habituals
pregàries organitzades pels
joves que es preparen per
rebre el sagrament de la confir-
mació i a la qual hi estan con-
vidats tots els joves cristians.
Continuant amb el caràcter
rotatori del lloc de gregaria
avui ens trobarem a la Parrd-
quia de Sant Bartomeu.

Arribada la tardor, temporada
d'entrar a les escoles, pareix
que també la nostra Entitat,
inicia el que en llenguatge
escolar anomenam "curs", o
sigui, iniciació periódica d'ac-
tivitats docents, culturals,
cíviques, benéfiques, etc.

Per medi del setmanari,
convidam a TOTES LES
SOCIES i demanam que posin
interès en assistir a les tro-
bades setmanals i participar
en les activitats que anam a
empendre, en el transcurs

dels mesos d'octubre 1992 a
finals de juny de 1993.

Molt agrairiem la vostra
presència a la JUNTA GENE-
RAL que tindrà lloc el pròxim
dia 24 de novembre, que
s'escau en dimarts, a les
5,30 de s'horabaixa, en el
local de la biblioteca.

L'ordre del dia:
Lectura i aprovació, si cal,

de l'acta anterior.
Estat de comptes de l'En-

titat.
Programació d'activitats

per 1992 - 1993.
Revisió dels càrrecs de la

Junta i nombrament de noves
vocals.

Suggeréricies, precs i pre-
guntes.

Consideram que aquesta
nota, sigui l'AVIS que totes
esperau per començar anima-
des des del principi la tempo-
rada que si voleu serà profito-
sa, animada i, sobretot,
plena de voluntat de servei.

NO FALTfU.
La Secretaria
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C.F. SOLLER

o
PORTMANY

Per poc el Port de
 El Son( fermà

els dos punts
Sóller tornà de buit

Collerense 2 — Port de Sóller 1

Bielet

COLLERENSE: López, Monserrat, Vidal, Riera, Arbo-
na, Torrenteras, Vega (Ruiz), Triay, Sans (Font), Reina
(Carboneras) i Navarro (De Pablo).

PORT DE SOLLER: Garcia, Coll, M. Manrique (Arbo-
na), Ruiz, Galindo, Vidal, Rivera, Cabot, A. Garcia, Ribas
(Jiménez) i Festus (Guerrero).

ARBITRE: Senyor Nicolau Ripoll, ajudat pels liniers
Senyors Vivancos i Martinez. Mostró targes grogues als
jugadors del Port de Sóller Co!!, M. Manrique i Rivera, i
per part local a Triay.

El Port va sorprendre al Collerense.

L'equip local sortí a capgirar el partit, aconseguint els
dos gols que els donaven la victòria.

Els 10 minuts darrers del partit foren dominats com-
pletament pel Port de Sóller, que estaren a punt d'empa-
tar, amb una jugada en la que el porter local va treure la
pilota quan ja es cantava el gol, acabant la confrontació
amb la derrota mínima.

Els jugadors del Port de Sóller sortiren al camp molt
mentalitzats i amb uns bons plantejaments de joc. Fruit
d'aix() es que en el minut 7 els del Port s'avançaren en el
marcador amb un gol d'en Rivera, aprofitant un fallo del
porter local, arribant al descans amb la mínima diferen-
cia.

En el segon temps no hi hagué sort.

Vinent parta

Diumenge que ve el Port de Sóller jugara contra el
Soledat, a les deu i mitja del matí.

V. de Lluc, O - Sóller, 22
T. Lladó

Alineació: Pomares, Juarez,
Cold, Miki, Put, Javi, Ros,
Carbó, Casas, Benat (Lladó,
Serafín, Coll, T. Ensenyat,
Sampol).

Gols: 10 Carbó. 3 Javi,
Ros, Casas. 1 Puig, Bernat,
Sampol.

Comentari: El Sóller va
sortir amb ganes de fer gols i
així va ser, el V. de Lluc no
fou obstacle per regulo solía-
ric. ni tan sols varen xutar un

pic a porta. Pel contrari, corn
reflexa el marcador. el Sóller
fou el clar dominador de l'en-
contra. A la la. part ja havia
aconseguit 10 gols i la 2a.
part va ser també un autèntic
festival de gols. els sollerics
no afluixaven i els gols no
aturaven d'arribar. Cal desta-
car a en Biel Carbó fent 10
dianas.

En definitiva, uo ball de
saló pels jugadors de la Vall.

Proper patit Sóller-Plat-
ges de Calvia.

Equip juvenil 92/93

"utbol Primera Regional Futbol III Divisió

Bielet

SOLLER: Juanjo, Edu
(Tolo, minut 45), Ferrer,
Martí, Tovar, Rodriguez, Cla-
dera, Alfons, Christian, Bru-
gos i Raja (Carmelo, minut
76).

PORTMANY: Rogelio,
Maimó, Julio, Gallego (Sega-
rra, minut 57), Juan, Pedro,
Alejandro, Juanan, Santi (Sal-
gado, minut 80), Carrera i
Limos.

ARBITRE: Senyor Arbona
Comellas, ajudat pels bande-
retes senyors De la Camara i
Fernández. Mostró targes
grogues als jugadors del
Sóller Cladera i Carmelo, i a
l'entrenador Miguel Bestard,
i als jugadors del Portmany
Maimó i Cabrera.

El partit jugat dissabte
passat en el Camp d'en
Maiol tingué una bona entra-
da, a pesar de ser una con-
frontad() feta un dia no molt
habitual.

Comença amb 15 minuts
de retard, degut a que un
dels banderetes no havia arri-
bat.

Una alineació nova

El Sóller sortí des de el
principi amb una alinead()
nova, fent jugar en Miguel
Bestard a n'en Ferrer de

lliure, enlloc del capita
Miguel Nadal que encara no
estava del tot recuperat
d'una petita lessió a la cama,
pel que no es vestí de curt.

Edu ha estat sempre un gran
Iluitador. Ara estarem al menys
un mes sense veure'l en acció.

Una baixa més a afegir a les
de Sanchez i Mann, que
encara no estan recuperats.

El poblé va fer un bon par-
tit en aquesta nova demarca-
ció.

Sortiren des de el principi
en Brugos i en Raja, quedant
en el banquet de suplent en
Carmelo.

El Portmany posà una
barrera davant la seva porte-
ria.

Just començat el partit es
nota que l'equip visitant juga-
va a defensar la seva porte-
na, jugant un 4-4-2 retraçats,
el que feia que els sollerics
tinguéssin molts de proble-
mes per arribar a la porteria
contraria.

Fins al minut 27 els juga-
dors del Sóller no disposa-
ren de la primera oportunitat
de gol, i fou un xut d'en Cla-
dera que el porter no va
poder aturar, enviant a cór-
ner.

En el minut 41, una gran
jugada de Christian es
rematada de cap pen Raja
sortint llepant el travesser.

Un minut després una
jugada entre en Raja, en
Cladera i en Rodriguez
acaba amb un remat d'en
Christian que marca el 1 a 0.

Fou el deliri dins el públic
que un minut abans ja havia
cantat el gol.

Els locals arribaren al des-
cans amb 10 homes

Quan corria el minut 44,

una entrada aparatosa de
Alejandro a Edu deixà al
jugador local estirat dins el
camp. En principi pareixia
una lessió greu. Posterior-
ment hem sabut que té el
peu enguixat, i que el tindrà
que portar així al menys 15
dies.

El segon temps més rapid i
agrados.

La segona part comença
amb l'incorporació d'en Tolo
per substituir a n'Edu, fent
el Sóller un joc més viu i
entretingut, tinguent més
oportunitats de gols que els
visitants, sense encartar a la
porteria.

Hem de destacar lo bé
que lluità n'Alfons amb els
defenses contraris tot el par-
tit, i les qualitats que
demostra en Carmelo el
temps que juga, sense des-
mereixer als altres jugadors.

El vinent partit

Diumenge que ve el Sóller
es desplaça a jugar contra
l'Esporles, un equip de la
part baixa de la classificació,
bastant assequible de cara a
puntuar els sollerics.

Juvenils Flimera Regiona:

C.F. Sóller, 1 - B.C. Millor, 1
Alineació: Alcover, Pomar, Molino, David, Colom, Fon-

tanet, Rodríguez, Ribas, Hernáiz, Juan Carlos, Martínez
(Seguí).

Gols: 1-1 Martínez aprofitant una pilota dins l'àrea
petita a consequencia d'una bona jugada de n'Hernaiz.

Comentari: Diumenge passat varem poder veure una
mijora en el joc per part dels sollerics cosa que darrera-
ment no ens tenien avesats.

Va ser un partit molt obert, es produien continuament
ocasions de gols pels dos equips en jugades majoritaria-
ment de contratac. El Sóller va partir al descans amb una
desaventatge de 0-1 penó que als pocs minuts de
començar la 2ona. marcaren l'empat i resultat definitiu.

Proper partit: Manacor-C.F.

Benjamins      Infantils       

Platjes Calvià, 3 - Sóller, 2
Les joves promeses solleriques ho varen intentar a

un difícil encontre. Les ganes estaven, la força hi era
per() el cor i el cap no.

Proper patit: Sóller-Son Sardina.

passat divendres Hector Guerrero i
David Martinez entrenadors del futbol base, tengueren un
greu accident de cotxe a la recta de Palma, a la alçada
de Palmanyola on una dona sense respectar les normes
de circulad() es creua per girar cap el poble. Les conse-
duendes haguéssin pogut ser pitjors, en David amb una
commoció cerebral de la que recupera favorablement i
n'Hector amb un fort cop al pit produit pel voltant, del
que també es recupera.

Esperam vurels aviat dirigint els seus equips.  

Sóller, 8 - Can Pastilla, 1
Alineació:
Mel, Ismael (Esteva), Nofre, Jordi (Enseñat), Mar-
cos, Bota (Torrens), Ramiro, Campos (J. Oliver),
Lluís, Timoner, S. Pastor.

Gols:
4 Ramiro, 2 Marcos, 1 Timoner i Jordi.

Comentari: Bon partit el realitzat dissabte passat
pels al.lots d'en Ventura on a la la. part deixaven el
partit pràcticament decidit amb una aventatge de 4-
1. A la 2a. part tres quarts de la primera, domini
absolut local, fent pujar al marcador quatre gols
més.      

Proper partit: Sóller-Porreres. Equip infantil dirigit pen Ventura.



Tothom té la seva creu

S'han passat...!

"Estam fotuts si ses someres no fan rucs;
i si es rucs no fan someres;
estam fotuts de totes maneres".

Joan

Dissabte passat es dis-
puta a Ciutat la tan espera-
da contra-rellotge individual
del Gran Prix de les
Nacions, darrera prova
ciclista puntuable de la
Copa del Món, amb triom
final del belga Johan Bruy-
neel (ONCE), dirigit pel bon
amic Manolo Saiz.

Molt poca expectació i
participació (devuit corre-
dors), a pesar de
l'excel.lent temps regnat,
complint-se no obstant tots
es pronòstics en quan a les
conseqüències derivades
de la celebració de la
cursa.

Prop de cinc hores
d'embús. Quasi podriem
assegurar que el .major
embussament de tote
l'história Illenca, (Coll d'en
Rebassa, Molinar, S'Arenal,
Carretera. de Manacor,
etc..., etc..., etc...) fou la
conseqüència lógica d'una
mala planificació duita
endavant contra vent i mari-
nada...

Els esforços de les
nombroses forces d'ordre
desplaçades no serviren
quasi de res, quedant en
certes ocasions ells matei-
xos embarrancats dins la
seva trampa...

"Estava malafta quan es va
morir,
i si no hi esteva es va
emmalaltir"

Els accesos a l'aeroport
completament bloquejats,
protestes, pitades i parau-
les malsonants eren les
normes generalitzades dins
les !largues cues de perso-
nes estressades, algunes
de les quals havien perdut
ja el seu vol...

Sí això es crear afició
anem per bon cami, sing...

"Els ases I els ignorants
són fills de cosins ger-
mana"

No parlem, en aquesta
ocasió, dels milions que
costa a les butxaques dels
sufrits contribuents la dot-
zena i darrera cursa de la
Copa del Món, "creurem"
una vegada més amb les
paraules dels politics de
torn, acceptarem que fou
una inversió cara a l'impac-
te publicitari i promocional
que tingué per Mallorca,
degut especialment als
nombrosos mitjans de
comunicació desplaçats
expressament a la nostra

"Per un clau es perd una
ferradura,
per una ferradura un cavall,
i per un cavall un cavaller".

-No podem admetre de cap
de les maneres la manca
d'ètica de certes perso-
nes...

-No podem admetre de
cap de les maneres que no
es faci, d'una punyetera
vegada, un estudi seriós de
prioritats esportives, i
s'actui en conseqüència.

-No podern admetre de
cap de les maneres que
s'armin aquests "merders"
en nom de l'esport, sense
voler escoltar les veus auto-
ritzades de les persones
que el vaticinaven.

-No podem admetre de
cap de les maneres que la
Policia de Transit autoritzi
proves de tan alta conflicti-
vitat, i posi tants d'impedi-
ments a altres...

-No podem admetre de
cap de les maneres que
certes persones es penjin
medalles a costa del stress
de mitja Mallorca.

-No podem admetre de
cap de les maneres...

La 'Pujada al Puig Major"
ajornada, en principi, fins
el 29 de Novembre

Joan

L'ansiada "XII Pujada al Puig Major" s'ha ajornat
momentàniament de nou, degut especialment a motius
econòmics (manca de subvencions dels Organismes Ofi-
cials), fins els vinents dies 28 i 29 de novembre, segons
confirmava personalment a Veu de Sóller Rafel Ferragut,
un dels principals motors de l'organització.

Aquest cap de setmana, en vistes de les gestions
que es faran aquests mateixos dies, el Comité organitza-
dor, dins el que hi estan incloses la gran majoria d'Escu-
deries Illenques, decidirà si es dur endavant la Cursa
més important del Calendari Balear, o si es suspén defi-
nitivament.

Tir de foma

El solleric es troba classificat actualment en el lloc quart del
Campionat de Mallorca.

Guerrero s'imposà a
la tirada de Llucmajor

Joan

El foner solleric Manuel Guerrero s'imposa brillant-
ment, el passat diumenge a la tirada de Llucmajor, puntua-
ble pel Campionat de Mallorca de Tir de Passetja.

En Manolo aconsegui un total de cinc punts (2 dianes i 1
tauler), classificant-se en segon lloc el campaneter Diego
Camuñas, seguit del lloseti Antoni Subirés, tots dos amb
tres punts.

El dissabte, dia 14 de Novembre, es disputara a
Pollença, la darrera oroya del Campionat Illenc, al que
actualment en Manolo es troba classificat en quart lloc,
amb 30 punts, seguit pel també solleric Nicolás García
amb la mateixa puntuació.

Encapçala la classi ficació general el lloseti Juan Guerre-
ro, germà del tirador local Manuel Guerrero.

HOTEL
ESPLENDIDO
s'ofereix per a festins
de naces, comunions i

festes social.
TOT L'ANY.

Demanau projectes i
pressuposts.

Telf. 63 18 50  

TERCERA REGIONAL

si W114:11 drenas 

J GEP OF GC Ptos.

1. Manacor 	 7 6 1 0 25 s	 5 13+ 7
2. P. Calyiá 	 7 5 2 0 12 4 12+ 6
3. Mallorca At 	 7 4 2 1 18 9 10+ 4
4. Sta. Eulalia 	 7 3 3 1 8 6 9+ 3
5. At. Ciudadella 	 7 3 2 2 11 10 8+ 2
6. Sóller 	 7 3 2 2 10 9 8
7 , Ferrerías 	 7 2 4 1 6 5 8
8. Alayor 	 7 2 4 1 14 14 8
9 , Porto Cristo 	 7 4 0 3 10 11 .8

10. Poblense 	 7 3 1 3 11 10 7- 1
11. Constancia 	 7 3 1 3 11 15 7- 1
12. Cardessar 	 7 2 2 3 8 8 6
13. Cala Millor 	 7 2 2 3 11 12 6- 2
14. Ferriolense 	 7 2 2 3 8 9 6- 2
15. Portmany 	 7 1 4 2 6 7 6
16. Esporlas 	 7 1 3 3 9 13 5- 1
17. Al. Baleares 	 7 0 4 3 10 16 4- 2
18. Llosetense 	 7 1 1 5 8 13 3- 5
19. Arenal 	 7 1 1 5 7 15 3- 3

La propera jornada

PRIMERA REGIONAL

J GEP OF GC Ptos.

1. Margantense 	 8 4 3 1 13 7 11+ 3
2. Rotlet 	 8 2 6 0 18 13 10+2
3. Pon Sóller 	 8 5 0 3 16 14 10+ 2
4. Soledad 	 8 3 4 1 8 6 10+ 2
5. Arta 	 8 4 1 3 22 10 9+1
6. Santa Eugenia 	 7 4 1 2 20 12 9+ 3
7. Collarense 	 8 3 3 2 9 11 9+ 1
8. Independiente 	 7 3 2 2 17 9 8+ 2
9. S'Arracó 	 7 3 2 2 12 11 8

10. Petra 	 7 1 5 1 14 12 7- 1
11. Ses Salines 	 8 3 1 4 11 14 7- 1
12. Cide 	 8 2 3 3 10 13 7- 1
13. Barracar 	 7 2 3 2 11 20 7+ 1
14. Ferriolense 	 7 1 3 3 4 6 5- 1
15. Escolar 	 7 2 1 4 7 12 5- 3
16. Montaura 	 7 2 0 5 9 15 4- 4
17. Alqueria 	 8 0 2 6 4 20 2- 6

La propera jornada
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Punt de vista Automobilisme Esport escolar

Reunió del Comité Comarcal
de l'Esport Escolar

Joan

El Comité Comarcal de
l'Esport Escolar de Sóller té
convocada una reunió per
dilluns, dia 2, a les 18'-
hares, en el Col.legi Públic
d'Esporles, a la que hi tenen
previst la seva assistència
el Cap del Servei d'Esports
de la Direcció General
d'Esports, els representants
dels Ajuntaments de la
Comarca, els representants
de les A.P.A.S. de la Comar-
ca, els coordinadors comar-
cals i els clubs esportius de
la comarca de Sóller.

Els temes a tractar seran
els següents:

1.- Informació general del
Programa 92/93 i les noves
activitats.

2.- Activitats d'oferta de
les escoles de Balears de
Bàsquet i Atletisme.

8 gols: Fabian (Mallorca
At.).

6 gols: Vicens (Atlético
Baleares), i Tuduri (Mana-
cor).

5 gols: CHRISTIAN

Cala Millor - Constancia
Ferriolense - Son Roca
Manacor - Alaior
Arenal - Ferreries
Esporles - SOLLER

Montaura - Santa Eugenia
Ferriolense - Petra
S'Arracó - Independiente
Marratxi - Arta
RRITArnr - rnlionnne.

3.- Campionats de Cen-
tres Esportius de Futbol,
Gimnàstica, Tir de Fona,
Pilota i Natació.

4.- Programació de les
activitats de la Comarca pel
Curs 92/93.

Dissabte passat comença-
ren els entrenaments d'atle-
tisme

Dissabte passat comença-
ren en el camp d'esports
Infant Lois, del Port de
Sóller, els entrenaments de
la secció d'atletisme de
l'Esport Escolar, dirigits pen
Pere-J. Coll, en Francesc
Rol I en Josep Pinya.

Els entrenaments es
faran els dimarts i els
dijous, i de moment es tro-
ben inscrits 13 alumnes,
esperant arribar als 20.

Molt possiblement inau-
guraran el calendari compe-
titiu assistint dia 7 de
novembre al primer cross.

(Sóller), Cata (Poblense),
Nofre, Montse i Femenies
(Manacor).

2 gols: CLADERA i
ALFONS (S611er).

1 gol : EDU (Sóller).

Portmany - Poblense
Ciutadella - Llosetense
At. Baleares - Porto Cristo
Mallorca At. - Cardessar
Sta. Eulàlia - Platges Calvià.

PORT DE SOLLER - Soledat
Margaritense - Cide
Ses Salines - Rotlet - Molinar
Escolar - Alqueria

GOLEJADORS



Dia 15 de Novembre, data de l'esdeveniment esportiu

Setzena Baixada a Sóller
Joan

Dia 15 de Novembre es la data escollida pel Club
Ciclista "Defensora Sollerense", l aprovada ja pele Ajun-
tatients de Valldemossa i de 961kirkf con'' per la
Federació Territorial Balear de Ciclisme, per a la cele-
bració de la marxa mes antiga del Calendari Ciclista Bale-
ar, la Setzena Baixada a Sóller.

Com cada any, la prova excursionista començarà
davant el Restaurant Ca'n Pealo, de Valldemossa, par-
tint els participants cap a Dele, Port de Sólle r, Sa Talaia,
Port de Sellar, i fi nal a Sóller, després d'haver recorregut
amb agradable companyonatge uns 30 qms.

La matinal esportiva acabare amb una bona berenada,
i el lliurament deis diplomes acreditatius d'haver finalitzat
el recorregut dins el temps reglamentad.

Caça submarina

Suspesa definitivament
l'ajornada Marató per Parelles

Joan

L'anunciada i ja ajornada Marató per Parelles, orga-
nitzada pel C.A.S. Nautilus, es suspengué definitivament
diumenge passat.

Dissabte, degut al mal temps, els esportistes no
pogueren sortir a la mar, anunciant-se -corn ja estava pre-
vist- la seva disputa per diumenge, si el temps acompanya-
va.

A l'hora prevista per a la sortida (9 del matí), prevent
que seguia el mal temps, només es presentaren al Moll
dos participants (Miguel Moragues i Miguel Sebastian), pel
que els organitzadors varen decidir suspendre la prova.

Cicloturisme

Partits per aquest cap
de setmana.

Dissabte, a les 10:
MINIS FEMENINS: J.
Mariana - Santa Mónica.

Dissabte, a les 17 hores:
JUVENILS FEMENINS:

J. Mariana - Santanyi

Dissabte, a les 18'30
hores:

JUVENILS MASCULINS
B: J. Mariana - Patronat

Dissabte, a les 20 hores:
JUVENILS MASCULINS

A: J. Mariana - B. Inca
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Petanca

Desfeta del
Sóller i del Unió
a casa seva

Buixo

El que pareixia que havia
de ser una jornada tranquila i
rodona pels equips locals de
la maxima categoria, va resul-
tar ser humillant i desastrosa,
dos equips, cuers a la Higa, no
havien guanyat cap partit,
derrotaren al unió de Sóller, a
les hores líder, imbatut, i
maxim aspirant al títol i al C.P.
Sóller, que tenia la gran opor-
tunitat de sumar els dos pri-
mers punts. Aquestes dues
derrotes, sense ser determi-
nants de cara a les possibili-
tats d'uns i dels altres, si
representen una passa enrera
per les seves aspiracions.
Unió de Sóller ja no depén
d'ell, haurà d'esperar travala-
des dels seus maxims rivals,
per tornar ser capdavanter. El
C.P. Sóller, tindrà que esperar
una altra oportunitat per acon-
seguir la primera victòria en
aquesta Higa.

No reaccciona a fora casa
el Unió de Sóller de Primera B.
Torna perdre en el seu des-
plaçament aquesta vegada
toca a les pistes del Unió d'In-
ca.

Belles Pistes de Segona,
no li afluixa, suma dos posi-
tius més, manté l'imbatibilitat
i el liderat, juntament amb el
Ingeniero III, ambdós equips,
ells més fort de la Higa, han
de mantenir una forta Iluita per
aconseguir l'objectiu marcat.
No valdran ensopegades ni
descuits, davant els equips
fluixos i seran determinants
les confrontacions entre ells
dos.

Els terceres de Bellas Pis-
tes, altre que tal, duen a
terme una molt bona tempora-
da, estan segurs i adaptats
completament a la categoria,
encapçalen la classificació,
empatats a sis punts amb el
UDYR i Bar Tolo.

Dos punts més per les
al.lotes del Unió, s'imposaren
amb autoritat a fora casa i
segueixen encapçalant la clas-
sificació amb un grup de cinc
equips, tots ells empatats a
sis punts, que són Unió de
Sóller, Es Forti, Puente, Punta
Verda i Ses Cadenes.

Resultats:

higa d'Honor:
Sóller, 4-Amanecer, 5
Unió Sóller, 4-H. Francés, 5
Primera B:
Unió Inca, 6-Unió Sóller, 3
Segona C:
Bar Central, 3-Belles Pistes, 6
Tercera A:
B. Pistes, 5-Llidia, 4
Femenines Segona B:
Llidia, 3-Unió de Sóller, 6

Bàsquet

Els juvenils
comengare 136
la temporada

Jota

J. Mariana "Arisa" 52

Començà be la tem-
porada pels juvenils A
del Joventut Mariana,
que guanyaren en el
darrer segon amb un tri-
ple de n'Iglesias.

El partit fou molt igua-
lat, a pesar de que el
Mariana sempre arias
per darrera en el marca-
dor.

L'Hispania no tingué
tampoc mai una clara
avantatge. La major
diferencia fou de 8
punts, ràpidament neu-
tralitzats pels visitants.

JUGAREN i ANOTA-
REN: Ali, Perelló, B. Cas-
tanyer, C. Castanyer
(12), Iglesias (5), Esca-
las (18) i Grauches (17).

Juvenils Femenins
J. Mariana "Borras Saba-
ter" 53 - Sa Pobla 21

Les juvenils no troba-
ren rivals amb les juga-
dores de Sa Pobla, que-
dant sentenciat el partit
en els primers minuts.

En el minut 8 el resul-
tat ja era de 15 a 0, per
acabar el primer temps
amb un 31 a 15

A la segona part
l'equip visitant tan sols
anota 6 punts, amb un
parcial de 22 a 6. Les
locals es contagiaren del
mal joc de les visitants.

JUGAREN i ANOTAREN:
Munar (11), Pizà, Cas-
tanyer (13), Fuentes,
Muntaner, Frau (3),
Navarro (9), Martín(3),
Eugenio (14).

Cadets Masculins
J. Mariana "Font des
Teix" 49 - La Salle B 33

També començà la
Lliga dins la categoria de
Cadets masculins amb
una victòria damunt La
Salle B.

El partit començà
amb una sortida fulgu-
rant dels locals que ano-
taren un parcial de 9 a
0. L'equip visitant sem-
pre anà per darrera. Tan

sols en el minut 13 de la
primera part s'atraca a 4
punts, pene la reacció
dels sollerics arriba tot
d'una, posant-se de nou
amb 9 punts d'avantat-
ge, amb els que acabaria
la primera part (23 a
14).

A la segona part la
tònica fou la mateixa que
a la primera, amb
diferencies que oscila-
ven entre els 7 i els 10
punts a favor sempre del
Mariana, fins en el minut
17 que fou quan dona la
darrera estirada, amb un
9 a O, per deixar el mar-
cador fi nal amb un 49 -
33.

JUGAREN i ANOTA-
REN: Bota, Moyá (2),
Cobos (9), Celià (4),
Cifre, Rullán, Marques,
Vicente (11), Frau (6),
Morell (14), Raja(3).
Nou tirs Iliures de 26
intents.

Seniors Masculins
J. Mariana 83 - Alaró 37

Davant un equip que
sap jugar molt poc el
rival es contagia del mal
joc de l'altre, aixt, fou el
que passà.

L'Alaró tècnicament
molt dolent juga poc i
repartí molt. Els dos
equips jugaren en zona.

El Mariana en el pri-
mer temps agafa una
gran diferencia en el
marcador, sent un cumul
de desacerts a la sego-
na. Amb un poc més
d'interès s'haguéssin
passat els 100 punts.

JUGAREN I ANOTA-
REN: Ramon (4), Rode-
nas(8), Gelabert (3), A.
Mainzer (16 - 4 triples),
Colom (4), Rodelas (18),
Rosselló (8), Oliver (6),
Serra (7). 32 faltes per-
sonals.

El partit de la jornada
Juvenils Masculins
La Salle 54 - J. Mariana
B "Pizzeria Domenico"
89

Un equip que a la pri-
mera part només falla 8
intents d'aconseguir cis-
tella té el partit guanyat
encara faltant 20
minuts.

Bona defensa, fluida-
sa a l'atac i un excel.lent
contraatac desarbolaren
a La Salle que oposava
resistencia però no
podia, arribant al des-
cans amb un 27-56.

A la segona part els
locals en zona posaren
més problemas, i la gran
diferencia en el marca-
dor va fer que el resultat
no fos escandalós

JUGAREN i ANOTA-
REN: Castailer (2),
Cobos (15), Gelabert
(22), Serrano (27), Sam-
pol (6), Serra, Gil,
Estarás (2), Oliver (2),
Rodenas (12 - 1 triple).
17 faltes personals.

Seniors femenins
Jovent 66 -
J. Mariana "El Gas" 51

Davant un Jovent
reforçat per 5 jugadores
que l'any passat jugaven
en el Orisba de Primera
Divisió, les al.lotes del

Mariana jugaren un bon
partit, plantant cara en tot
moment a un equip que
les superava en alçada i
poder físic.

Durant tota la confron-
tació el Jovent porta la
"Batuta" en el marcador,
no vent perillar en cap
moment la seva victória.

Diumenge, a les 10
hores:
SENIORS MASCULINS: J.
Mariana - Sancelles

Diumenge, a les 11'30
hores:

SENIORS FEMENINS: J.
Mariana - Espanyol

PETITS ANUNCIS

RECEPCIO DE PUBLICI-
TAT per al "Diario de
Mallorca": esquelas,
publicitat en general,
classificats, etc.

Telefonau al 631462

COMPRAM MOBLES
i qualsevol altra cosa
rústica o antiga.
Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de
sa Coma (Jeroni Bis-
bal). Carrer del Vicari
Pastor, 8. Telf.
5r5 08.65 i 63.07.68.

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

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

GRAN OCASION!!
Vendo Derbi Savannah
en buen estado. Año
90. Precio a convenir.

Llamar tardes. Ten. 63
22 56.

SE VENDEN futbolín
y billar americano en

buen estado. Telf. 63
12 05.

GRAN Y ESPECTA-
CULAR APARTAMENTO
en Puerto de Sóller.
Primera Línea. Calidad:
super lujo. Muy com-
pleto. Precio reducido.
Urge vender. Teléfono
63.28 51.

ES VEN casa a
l'horta de Biniaraix:
dues habitacions, sala-
menjador, bany com-
plet, obra nova, 500

m2. de terreny, garat-
ge i barbacoa. Teléfono
63 15 94 i 63 36 53.

ES VEN Seat Fura
Crono 1400 en bon
estat. Preu: 300.000
pessetes. Telf. 63 15
94 i 63 36 53.

LICENCIADAS dan
clases de repaso EGB,
BUP y COU. Castellano
para extranjeros. Tel!.
63 00 31. Llamar a las
14 horas.

VENDO Seat Ibiza
PM-AV seminuevo.
Extras. Precio:
575.000 pesetas. Telf.
63 26 98.

SE VENDEN nichos
nueva construcción.
Tel!. 63 10 53.

ES DONEN classes
de repàs EGB totes les
assignatures i BUP
Matemàtiques, Física i
Química. Telf. 63 32
16 i 63 13 98.



Comença la campanya electoral per
renovar els Consells Escolars

Redacció

Denla, dissabte, s'obri
la campanya electoral per a
la renovad() dels pares
d'alumnes que formen part
dels Consells Escolars de
tots els centres d'ensenya-
ment de l'Estat espanyol. La
campanya tendra una dura-
da de quinze dies, després
dels quals es celebrara la
votad() lliure i secreta per a

releed() dels pares que for-
maran part del Conseller
Escolar de cada centre.

Campanya Institucional

El Ministeri d'Educació I
Cléncla (MEC) ha assenya-
lat les dates del 16 al 21 de
novembre per a la ralitzaci6
de la votad& si bé la Fede-
rad() d'APA's de Balears ha
sol.licitat que a les Illes es

celebri dilluns, dia 19.
Aquesta sera la quarta vega-
da que s'elegeixen els Con-
sells Escolars des de la
implantad() de la LODE, si
bé enguany és la primera
vegada que el MEC farà una
campanya de caire institu-
cional per animar els pares
a participar-hi. Tenen dret a
presentar candidatura tots
els pares i mares que tenen
fills escolaritzats.

Medi ambient

S'iniciarà
recollida

una
de ro

campanya de
¡les tòxiques

Poc interés i retrets mutus

El projecte de crear una Associació de
Comerciants es troba en un punt mort
Fa un grapat de mesos anunciàvem en questes sos comuns i de reivindicar certes millores públi-
planes la iniciativa sorgida d'un grup de comer- ques que els afectaven a tots per igual. Transcorre-
ciants dels voltants de la plaga Constitució, que gut un temps més que suficient, l'Associació encara
pretenia crear una Associació de Comerciants no s'ha constitut i els promotors es troben desani-
de Sóller i del Port per tal de defensar els interes- mats.

Redacció

Per tal de conèixer l'estat
de la situació, Veu de Sáller
ha contactat amb alguns

EXPOCUINA 93
Exposición del nuevo
mobiliario de cocinas
VEN A VISITARNOS!!!
PUERTAS SOLLER S.L.

Junto al S.Y.P.
Cl Cetre. 15
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Ensenyament

Enguany no se podrán tramitar I
els papers de l'atur a Sóller

La delegació del Medi Ambient de
l'Ajuntament de Sóller iniciará pro-
ximament una intensa campanya
d'informació i recollida de piles
tóxiques per tot el municipi.

El regidor Bartomeu Darder,
encarregat d'aquesta delegació
mantindrá contactes amb la Creu
Roja per coordinar la campanya.

En principi l'Ajuntament está inte-
ressat sols en les bateries de
botó i les alcalinas, que s6n les
que contenen més metalls pesats
contaminants.

El problema amb el qual s'ha
trobat l'Ajuntament és el del destí
final de les bateries, ja que la nos-
tra Comunitat Autónoma no dispo-

sa de cap pla. De fet Sóller será
la primera població mallorquina en
fer una campanya similar.

Tambe la delegació del Medi
Ambient pensa posar en marxa la
proposta d'utilització de paper
reciclat a les Cases de la Vila
segons es va aprovar ja a la pas-
sada legislatura.

Quan pràcticament ja
hem arribat a l'acabament
de la temporada turística, la
Direcció Provincial de Treball
i Seguretat Social, ha donat
a conèixer la retad() d'ofici-
nes que durant el mes de
novembre formaran part de
l'anomenada Xarxa Extraor-
dinaria d'Oficines de suport
a l'INEM, a on podran anar
els treballadors, a tramitar
les seves sol.licituds de
prestacions per atur, o a ins-
criure's en demanda de
col.locació.

Aquesta xarxa, repartida
estratègicament pels nuclis
turístics més importants de
Mallorca, estarà formada per
16 oficines especials, a més
de les de Palma, Manacor,
Inca i Felanitx, que formen
part de la xarxa permanent
de l'Inem, i han col.laborat
en el seu muntatge el
Govern Balear, l'Institut
Social de la Marina, i els
ajuntaments de les zones

afectades.

SOLLER NO Hl ES

Entre la relació dels ajun-
taments col.laboradorss, no
hi figura per res el de Sóller,
cosa que ha molestat,
sobretot, als treballadors
afectats, que es demanen
perquè l'any passat SI i
enguany NO?, no sera que
als nostres governants els hi
passa el mateix que passa-
va a "l'era Repic" que ningú
volia saber res seu?

Per altra banda, els res-
ponsables de l'UGT local,
també han manifestat el seu
descontent pel fet, tot quei-
xant-se de la poca voluntat
que l'ajuntament de Sóller
ha posat per aconseguir una
d'aquestes oficines per a
tots els treballadors de l'ho-
teleria local.

Segons ells, posats en
contacte amb la batlesa per
a recordar-li el tema, reberen

per resposta que l'ajunta-
ment ja ho tenia previst,
per() dies més tard, seis hi
va comunicar que: "Na Bel •
ha trucat per telèfon a Palma
i li han dit que enguany no
vendran a Sóller perquè no
es rentable".

Aix6, per als dirigents
sindicals, no Os més que
una excusa ja que zones
turístiques semblants a la
nostra, com per exemple
Arta, Sant Llorenç d'es Car-
dassar o Son Servera, ten-
dran oficina, i a més, subs-
tancialment, el volum de tre-
balladors no ha variat de
l'any passat a enguany, i per
tant la "rendibilitat" tampoc.

Per a l'UGT, la causa
principal Os que el govern
municipal va passar del
tema i se'n va recordar de
sol.licitar massa tard, tot i
que la Sra. batlesa, abans
de cobrar del POBLE, també
s'havia d'inscriure cada any
a l'INEM.

comerciants deixa molt que Canvis d'opinió
desitjar.

Feina feta

D'entrada cal dir que els
Estatuts estan redactats des
de fa temps, però no s'ha tra-
mitat la seva legalització per-
qué sembla que alguns
comerciants s'ho han repen-
sat i creuen que no seria
necessari constituir l'Associa-
ció.

També estan redactades
i fotocopiades les cartes que
els promotors havien d'enviar
als futurs associats
formalitzassin la seva inscrip-
ció a l'Associació, pero no
s'han enviat als destinataris.
En aquest cas, sembla que
l'ajuntament havia de propor-
cionar la relació de les adréi-
ses, i la dimissió del regidor
Jeroni Bisbal hauria retardat

D'altra banda, sembla
que hi ha un elevat grau de
discòrdia a l'hora de sol.licitar
el tancament d'alguns carrers
comercials - Jeroni Estades,
Baucà, Born -. Inicialment,
aquest tema fou un dels que
precipitaren l'intent de crea-
ció de l'Associació. En canvi,
ara, és un dels temes que
més els distancia perquè
l'ajuntament no veu amb
bons ulls aquesta proposta.

Finalment ens han confir-
mat que fa temps que els pro-
motors nocelebren reunions
ni convoquen assemblees.

Iniciativa en perfil

, ti;	 majoria
esta d'EiCOrertili'
contra la corriPétencia de les
grans superficies comercials,

La majorla de comerciants estan d'acord en assoclar-se, perd
molts punts de dIscórdla els separen.

especialment en un moment la manca de tradició associa-
de crisi corn l'actual; i esta tiva i la feina i les despeses
convençuda que el fet d'asso- econòmiques que s'hauran de
ciar-se els podria proporcionar realitzar s6n uns	 obstacles
aventatges de tot tipus. Per(' per ara dificils de superar que
l'excessiva apatia d'uns, posen en greu perill la iniciati-
rindividualisme d'uns altres, va.

d'ells i ha pogut constatar
que els avanços des de les
primers reunions han estat
minims i que el grau d'enteni-
ment entre els mateixos




